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পরিচিতি 

১৯৪০ খৃঃ থেকে পর পর আমি স্বশ্নকালের মধ্যে আট খণ্ড “অপরাধ বিজ্ঞান 

প্রণয়ন করি। কিন্তু পরবর্তী দীর্ঘকালের ব্যবধানে পৃথিবীতে অপরাধ-বিজ্ঞান 

ব্ষিয়ে বন্ুবিধ গবেষণা হয়। আমি নিজেও অপরাধ-তত্বের নিজের ন্ষেত্রেও 

বন্ছ সার্থক গব্ষণ! করি। ততদ্বার। পুর্ধনীতে অপরাধ-মনম্তত্বের কয়েকটি 

*তন থিওরী স্থাপিত হয় । আমার পূর্বতন পুস্তকগুছিতে বু অসম্পুর্ণ বিষয় 

ছিল। 

উপরোক্ত কারণে বর্তমান অপরাধতত্ব শর্ষক একটি পৃথক পুস্তক বচন্ার 

প্রয়োজন হয়। বর্তমান মনস্তািক সম্পকিত 'অপরাধ-তত্ব” পুম্তকটিতে সর্বাধুনিক 

গবেষণার পরিপ্রেন্মিতে বনু সম্পূর্ণ নুতন তথ্য সংযোজিত হলো৷। ফল্-_ 

ইহার কজেবর পূর্বাপেক্ষা। চতুগ্ডণ বধিত। বর্তমান পুস্তকটি এজন্ত সম্পূর্ণ 
পরিবতিত ও পরিবধিত নৃতন ধাচের নূতন পুস্তক। পূর্বতন কিছু বিষয় এতে 

বাতিল করে সম্পূর্ণ নূতন বিষক্ন স'যুক্ত | জুভেনাইল ক্রিমিনাল, ঘৌনজ অপরাধ 
সমূহ এবং তাঁছেব জন্মের কারণ ও চিকিৎসা বীতি, রাজনৈতিক ও অন্তান্য অপ- 

বাধীন্দের চিকিৎসার্থে মগজ-ধোলাই সম্পকিত জ্ঞান ও তৎসহ আধুনিক 

গবেষণীলঙ্ক হেবিডিটি আদি অতি গ্রগ্নোজনীয় বছু বিষয় এতে নুতন 

সংযোজনা। অভিজাতদের হোয়াইট কলার ক্রাইম সম্বদ্ধে বিশদ ব্বিরণ এতে 

প্রথম প্রত হলে! । 

তদদতিরিক্ত বু অপরাধ সম্পকিত যৌনজ ও অযৌনজ লোমহধি ঘটনার 
উল্লেখ ইহার বিশেষত্ব । জীবন ভিজ্ঞাসার গুতিটি প্রশ্নের সদুত্তর এভে আছে। 

এটি পাঠে নাগরিক] আত্মরক্ষার রীতিনীতি পূর্বাহ্ধে বুঝে নিরাপদ হবেন। 
ভারতীয় ও যুয়োগীয় ভাষায় এইরূপ দ্বিতীয় পুস্তক নেই। পুস্তকটিতে জন- 

সাধারণের মত নৃতত্ব, মনন্জত্ব, ভাষাতত্ব ও সমাজতত্ব বিষয়ের গবেষক ছাত্ররাও 

উপরূত হবে। বল৷ বাহুল্য এটি একটি অপরাধ-মনস্ততব্ব ও উহার চিকিৎস। 
সম্প্চিত সম্পুর্ণ নৃতন গ্রস্থ। এটির বহু বিষয়বস্ত সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও ইহা 
নতন গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে টেক্টট বুক রূপে প্রণীত। 
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নৃতাত্বিক ভূমিকা! 
ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক 2.7), 19০. 

[ ন্ৃতত্ব বিভাগের প্রধান ] কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 

“মাস্থষের সমাজে অপরাধ নতুন নয়। স্বান কাল ও সমাজ-সংস্কৃতি 

বৈচিত্র্য অন্থ্যায়ী অপরাধের সংজ। ভিন্ন হয় । কেনন! অপরাধকে যাচাই কর! ব! 
তাঁকে পরিমাপ করার মাপকাঠি নির্ভর করে সমাজ অনুশাসন, আ-বিশ্ব-দৃ্ি 
[ ভ/0110 ৬15৬ ] এবং ব্যক্তিত্বশ্ফুরণ বা জীবন দর্শন (70121195001)5 ০৫ 

[46 ]'লে 'ায়ত করার কুশলতাব উপর। 

সংশ্লেষ [10060061012 ] ও সম্পর্কের [২6190017910] তারতমো মানব 

গোষ্ঠির অপরাধ গ্রবণত। বাডে বা কমে এবং প্রতিরোধ করার ধরণ-ধারণ 

পাল্টে ঘায়। যাই হোক না কেন? সব কিছুব মধ্যে ররেছে ব্যহি ব| সমষ্টির 

চেতনাবোধ ব! জা গ্রত চিস্তণের পরোক্ষ প্রভাব । 

এষুগে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিকত সর্বদেশে স্বীকৃত হওয়ায় এবং চিরাচরিত 
প্রধায় '্পরাধ বিশ্লেষণ ব। অপরাধীর দপ্ডাদেশের নৃতন রূপ পরিগ্রহণ করায় 
পৃথিবীতে পূর্বতন রীতির স্বাভাবিক ছেদ লক্ষ্য করা যায়। 

ব€মান পুম্দকের লেখক ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল তার সমগ্র মন ও অন্তরকে 

উঞ্জাড করে দিখে অপরাঁধ-তণ্ের মন্তনিাহিত ব্যাখ্যা যেমন করেছেন, তেমনি 

ব্যক্তি হ্থায়ের স্পর্শ দিয়ে অপরাধী মানুষকে ফেরাবার যে এক স্থকঠিন চেষ্টা 
করেছেন তা যে বোনও পাঠকের কাছে অতি সহজে বোঝ! যাবে। 

ডঃ ঘোষালের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ স্পৃহা, অপরাধ চরিত্র, অপ- 

রাধীর্দের শ্রেণী বন্তাস, অপরাধ-বিভাগ, অপরাধী সমাজের চিজরণ ও বিশেষণ, 

সাক্ষা-প্রমাণ, অপরাধ-সাহিত্য, অপরাধ-গবেষণ। ইত্যাদির মাধ্যমে যে শ্রম নির্ভর 

চিন্তন ধেখিয়েছেন ত। আমার্দের দেশের অপরাধ-বিজ্ঞান বা! সমাজ বিজ্ঞানের 

ইতিহাসে এক উজ্জল সাক্ষর হয়ে থাকবে। 

ব্যক্তি মানুষ হিসাবে [স্বাধীনতা আন্দোলনে] আমার দীর্ঘদিনের কারাবামের 

অভিজ্ঞতা ও নান। ধরণের অপরাধীদের সংস্পর্শে আমার স্থযোগ হয়। অনেক 

কয়েম্ীকেই তাদের অপরাধের জন্ত বারবার লঙ্কিত হতে দেখেছি । সংশোধনের 



; খ - 

সুযোগে বঞ্চিত এই ব্যথাহত মানুষগুলোর বিবর্ণ করুণ মুখগুলি আমাকে 

ধাস্তবিক সেই দিনে ফিরিয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারি যে ব্যথ। ও দুঃখ 
কোথায়। 

আমার কর্মজীবনে অপরাধ-প্রবণ গোষ্ঠি লোকদের সঙ্গে শুধু গবেষণার 
মাধ্যমে নয়, ইতিহান "ও সমাজের বলি হয়ে কেমন করে ওদের বলিষ্ঠ সমাজ 

মাজ গলিত পহ্গু সমাজে পরিণত হলো, তাঁর উদাহরণ বিদগ্ধ সমাজ ও 

শাসক গোষ্ঠির কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় ও তাদের সমাজের বন্ধু করে তোলার 

চেষ্টায় এমন অনেক বন্ধুর সাহাধা ও সাহচর্য পেয়েছি যা আমাকে চিরকাল 
কতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখবে। 

বর্তমান পুস্তকের লেখকের পাশে দাড়িয়ে আমিও সনম্র চিত্বে বু অপরাধীর 

মানবতার বহু উদ্দাহরণকে নমন্কার জানাই । বলিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তি ব 

মানুষ ও অবৈজ্ঞানিক রাজনৈতিক চিস্তাধারা৷ কেমন করে মমাঙজীবনকে বাঁভৎ 

করে ক্ষত বিক্ষত করে দেয় তার বুঝি আর ডি নাই। লেখক তার স্বন্পষ্ 
বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। তার লেখার মাধ্যমে 
সাধারণ পাঠক সাবধানে চলাক্র ইঙ্গিত পাবে। অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে 

উদাসীন না থেকে সচেতন হবে, আর শাসক গোষ্ঠি অপরাধ বিচার ও 
বিশ্লেষণের এক বৈজ্ঞানিক তত্ব-ভিত্তিক পদ্ধত পাবেন। অপরাধী মানুষগুলি 

পাবে হ্দয়ের এক ছোয়াছ। 

একই ধরণের ক্রিয়াকাণ্ড বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় । উহ! 
সেখানে অপরাধ রূপে স্বীকৃত হুলেও উহা! তাদের নিকট লঘু ব৷ গুরুরূপে 
বিবেচিত। ওই ধরণের কার্য সকল সমাজে নিন্দনীয় না”ও হতে পারে। 

আমর! সম্ভবতঃ অপরাধকে সমাজদুষ্টি ও চেতনার অসমর্থন-ঘোগ্য গঠিত 
কার্য বলে গ্রহণ করি। এজন্য সমাজ প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশ পরিমগ্ুলের 

ধীর প্রভাব ঘ। মনুষ্য চরিত্র এবং সাংস্কৃতিক রূপরেখার দিকবলয়*কে বিস্তৃত 

ফরেছে ॥ এবং তৎনহ ষে সব বিষয় মানব প্রকৃতির চিন্তন ও মনন'কে প্রভাবিত 
করেছে তার সব কিছুই সমাজ সমর্থন যোগ্য কি'না তা নিরুপণে গাহাস্বা করে। 

এ সবের মিলিত প্রভাবে বিধিনিষেধের কাঠামোর বহিঃরূপ নিরপিত হয়। ফলে 
অপরাধ প্রতিরোধের জন্ত জনমত, সামগ্রিক চেতনাবোধ, ধর্মকেন্দ্রিক ভয় ও 

শঙ্কা! নানাভাবে এক বলিষ্ঠ অন্শাসন হৃঙি করেছে। এই সঙ্গে শানন-শৃঙ্খল। 
ও কঠোরতার ধরণ অনুযায়ী অপরাধের ধরণ ও মাত নির্ভর করে। প্রতিবাদ 
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ও প্রতিরোধের গতিবেগের মধ্যে সামাজিক কঠোরতার অন্থসয়ণ সহজেই 
বোধগম্য হয়| 

বুধ! বিভক্ত অসম মানবসমাজে অর্থ নৈতিক জীবনপ্রবাহ ধেমন বিচিত্র, 

গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের মানস চরিত্র বা যূল্যায়ণের ধারও তেমনি অসজতিপূর্ণ। 
বৈজ্ঞানিক অগগ্রগতি জীবনযাত্রার মানের নব রূপায়ন, শিক্ষাবিস্তার পারস্পরিক 
সম্পর্কের হের ফের করে দিয়েছে এবং মানুষকে স্থান কালের বন্দশি দশা হতে 

মুক করে দিয়েছে। 

“আইনাছি ও প্রশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্ত [ লেখকের ভাষায় ] জনগণের 
উপকার কর! হলে, অপরাধ বিজান সম্বন্ধে জানের গ্রয়োজন। উহাদের স্বভাব 

চরিত্র ও বিবিধ শ্রেণী গ্রভৃতির জ্ঞানে অপরাধ প্রত্তিকার সহজ হুয়। সমাজ- 
সেবীনেৰ তাই বিভিন্ন অপরাধীদের বুঝতে ও ভাসবাসতে হবে ।" 

ডঃ ঘোষালের কৃতিত্ব বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষারপটভূমিকায় সরকারী উচচপদে 
আসীন হওয়া আর দীর্ঘদিনের পুলিশিজীবনের উপজীবিকায় সেই শিক্ষাকে 
অন্তর দিয়ে হৃদয় দিয়ে এক বিশেষ রূপে মপ্ডিত করা। সেইজন্ক তাঁর পুস্তকে 

ঘটনাবলীর বিচিন্ত প্রবাহের সে প্রাণ স্পর্শের ও সহাম্মভুতির এক অকৃত্রিম 
আকৃতি । 

ডঃ ঘোষাল থানায় কয়টি মিসার আসামীকে ও তাদের পিভামাতাকে 

কাদতে দেখেছিলেন। তার মতে যারা কাদে তারা সংশোধনযোগ্য। আমরা 
এ বিষয়ে তার সঙ্গে একমত | ডঃ: ঘোষাল তার দীর্ঘ পুলিশী জীবনের অভিজ্ঞতা 

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিবেশন করাতে ধন্তবাদার্ধ। এই পুস্তকের ভূমিকা 

লেখার সযোগ পাওয়াতে আমি সত্যই আনন্দিত হলাম । 

ফোরেন্সিক ভূমিকা 

ডঃ প্রণতি ব্যানাজি ?1.8.85, 87). 

[ অধ্যাপিকা! ফিজিওলজী, বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় ] 
এই অপূর্ব পুস্তকটি পাঠার্থে বিশ্ববিদ্ালয়দেরও বাঙল] শিখতে হবে। 

মেডিকেল শাস্ত্র সম্মত এই পুস্তকটিতে দেহ বিজ্ঞানেরও একটি নৃতন দিক উন্মুক্ত 
হলো । ওইরূপ তথ্যসমৃদ্ধ স্থলিখিত পুস্তক এঁ বিষয়ে কোনও বিদেশী ভাবাতেও 

নেই। এটি এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষকদের একমান্র অবলম্বন হবে। 



[ 
ডঃ সুরথ চ্যাটার্জি 1. 8., 10. 3০ 

[ ডিরেক্র অপারেশ্টানাল হাইজিন ইনিষ্টিটিউট, আমেদাবাদ ] 
“বাঙ্গাল। ভাষাতে এরূপ দুরূহ বিজ্ঞান পুস্তক ধারণার বহিভূ্তি। এই 

গবেধণা-লব্ পুস্তকের কত্র মত আমি নিজেও কিছু গবেষণা করবো! । এটি 

চিকিৎস! শান্ত্েরও নূতন পথ নির্দেশক। স্থসংবদ্ধ ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞান 

টেক্ট বুক রূপে এই প্রথম লেখা হলো । এটিকে বিভিন্ন শিক্ষা বিভাগে পাঠ্য 
পুস্তক করা উচিৎ। জন্তগণ, আদি মানুষ ও অপরাধীদের পারস্পরিক সম্বন্ধ 

এতে চমৎকার রূপে বিবৃত। এই দিক হতে বিষয়টি ইতিপূর্বে কেউ ভাবেনি। 

মনস্তাত্বিক ভূমিকা! 

ডঃ সরোজেন্দ্রনাথ রায় 1. ১০. 20. 19 

[ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় ], মনস্তত্ব বিভাগের প্রধান 

অপরাধ-তত্ব বিষয়ে ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের নাম এতই স্থবিদিত ষে, আমার 

কাছ থেকে তার বিষয়ে কোন পরিচয় দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। ভারতবর্ষের 

এই বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেখক এবং গবেষক হিসাবে তিনি অধ্বিতীয় বল! 

ঘেতে পারে । অপরাধ-তত্ সম্বন্ধে তার কিছু কিছু বই ও প্রবন্ধ আমি আগে 

পড়েছি। বর্তমান বইটিতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সত্য ঘটন। 

উদ্দাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে হ্থন্দরভাৰে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। 
শ্পরাধ কি, কি তাব চরিত্র, কত বিচিত্রভাবে এর প্রকাশ ঘটে এবং সেই সব 
অপরাধের পশ্চাতে মানস্কি অর্থাৎ মনস্তাত্বিক কারণগুলি কিভাবে কার্যকরী 

হয়, সেটা তিনি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। অপরাধী কারা, কত বিভিন্ন 
রকমের 'অপরাধী হয়, এবং তার৷ ষে সমাজের সব সময় পরিত্যজ্য নয় অর্থাৎ 

ঠিকমতো বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ মনোধৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের চিকিৎসা ৷ 
পুনর্বাঘন কয়ে স্থনাগরিক করা সম্ভব সেটা! বলা হয়েছে। অপরাধীদের থে 

একটি আলাদা জগৎ আছে, তাদের গোষ্ঠিগত জীবন যাপনের ফলে যে তাদের 

একটি বিশেষ সমাজ গড়ে উঠেছে, তাদের চিন্তাধারা, ভাষা কথোপকথন 
ইত্যাদি আপাতঃ দুটিতে অর্থহীন মনে হলেও, তাদের মধ্যে ষে বিশেষ তাৎপর্য- 
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পূর্ণ অর্থ নিহিত আছে, ডঃ ঘোষাল তার লেখার মাধ্যমে সেই সব নির্দেশ 
দিয়েছেন। কিশোর অপরাধী আর একটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেখানে তিনি 
ধুব স্থচিস্তিতভাবে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দ্িয়েছেন। 
কেন তার। অপরাধী হয় এবং অপরাধী হবার আগে কি পরিবেশ বা মনোভাব 

এই অল্প বয়স্কদের অপরাধ ব্যাপারে প্ররোচন। যোগায় সে বিষয়ে পাঠকের! 

বিশেষ প্রয়োজনীয় জান অর্জন করতে পারবেন। মোটামুটি সংক্ষেপে বলতে 

গেলে বইটি ষে কেবল জনসাধারণের কাছে বিশেষ উপভোগ্য হবে সন্দেহ নেই, 
কিন্ত আমার মতে ধার! অপরাধ-তত্ব বিষয়ে মনস্থাত্বিক অথব। অন্তদিক থেকে 

পঠন-পাঠন অথব। গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাদের এই অল্প লীমানার 
মধ্যে, ভারতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ইত্যাধির পরিপ্রেক্ষিতে এই বইটি “রেফারেন্স” 

হিসাবে খুবই কার্যকরী হবে একথ। ব্ল। বাহুল্য মাত্র। 

বর্তমানে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-মনোবিষ্যা! বিভাগে স্বাভকোভর 

স্তরে অপরাধ বিজ্ঞান পঠিত হয় এবং গবেষণার কার্য চালানে। হয়ে খাকে। 

ভঃ ঘোষাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অপরাধ মনস্তত্ব বিষয়ে গবেষণা করে 

তিনি “ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। আমার খুবই আশা যে এই বইটি 

যথাযোগ্য জায়গায় সমাদর লাভ করবে এবং বর্তমান সমাজে এই ধরণের অবদান 

ফেখুবই প্রয়োজন সে কথ। নিঃসন্দেহে বল যেতে পারে । 

সাংস্কৃতিক ভূমিকা 

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.১ পি-এইচ. ডি. 

অধ্যক্ষ বাংল। বিভাগ কলিকাতা! বিশ্ববিচ্ালয় 

ডঃ শ্রীযুক পঞ্চানন ঘোষাল মহাশয়ের বিচিত্র ধরণের লেখার সঙ্গে বাংলা 

দেশের কৌতুহলী পাঠকগণ স্থপরিচিত। “তার কোন গ্রন্থের ভূমিকার প্রয়োজন 
নেই। কিন্ত এই বইখানি পড়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি, এইজন্ত তাকে 
অভিনন্দিত করতে চাই। তার 'অপরাঁধ তত্ব' 'অপরাধ বিজ্ঞান ও সমাজ- 
বিজানের একটি ছূর্ণভ বিশ্বকোষ । দামাঙ্ধিক ও নৈতিক অপরাধের ইতিহাস 
ঘেমন বক্র ও বিচিত্র, তার প্রয়োগকৌশলও তেমনি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার 
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পরিচায়ক। ঘ| নিষিদ্ধ, অমামাজিক ও নিদনীয় তার গ্রতি আমাদের একটা 
স্বভাব কৌতুহঙ্গ থাকে। মানুষের নান প্রকার চি্তপ্রবণত। ও মানবিক 
বিকার? যা তাকে সাময়িকভাবে অযাগ্ষয করে তোলে, ভার শুক্মাতিপুক্ষ 

বৈজ্ঞানিক কারণ অগনসন্ধান এবং সেই মমন্ত মানসিক ব্যাধির নিদান নির্দেশ 

করে ডঃ ঘোষাল একটি মহতম সামাজিক বর্তব্পালন করেছেন। তীর নিম্পৃহ 

বৈজ্ঞানিক মানসের নিরুত্তাপ মন্ধান প্রণালী ও মনোবিষ্লেষ! বিশেষ প্রশংমার 

ধোগ)। অপরাধ জগতের পরিভাষা গুলিও খুবই স্থচিস্তিত হয়েছে। পরবতী- 

কালের গবেষকগণ তার কাছ থেকে বহু তথ্য-উপাদ্ান পাবেন, যা এতোদিন 
প্স্ত ছূর্নভ ছিল। “অপরাধ-মাছিতা' নামে গরিচ্ছেদটি নানাদিক থেকে 
উল্লেখযোগ্য । ভাষ। ও সাহিত্যের ভাগ্ারে লেখকেরও ।কিছু দেবার আছে, 
তা এই পরিচ্ছেণ থেকেই অনুমান করতে পারি। তথা-মংগ্রহ, বিচার-বিঙ্লেষণ) 

অপরাধ, অপরাধী এবং নমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তিনি যে গবেষণা 
করেছেন এখানে ত। যখাস্তব বস্তগতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, এজন্ত তাকে 

অশ্তর থেকে সাধুবাদ দিই। 



আইনী ভূমিকা 

শ্রীযুক্ত শংকর প্রসাদ মিত্র 

কলিকাতা হাইকোঠের প্রধান বিচাবপতি 

ডঃ পঞ্চানন ঘোষালেব বাংল! ভাষায় লেখা 'অপরাধ-তত+ বইটিব মুদ্রিত 
পাওুলিপি পড়ে দেখলাম | অপরাধ-বিজ্ঞান ও অপরাধী সম্বন্ধে ড; ঘোষালের 

জান স্থবিদিত। তব নিঙ্গন্থ চাকুরী জীবনের অভিজত| ও গবেষপাসমৃদ্ধ পূর্বে 

গ্রকাশিত কয়েকটি বই জনসমাঙ্দে বিশেষ আদৃত। এই বইখানি তিনি 
কলিকাতা! বিশ্বাবস্ালয়ের নৃতত্ব ও অনন্ত বিভাগের জন্য বাংল! টেক্সট বুক 
হিসাবে লিখেছেন এবং ভারতীয় ভাষায় ক্রিমিনোলজি সম্পকিত বৈজ্ঞানিক 
গবেষণালব প্রথম টেক্সট বুক রূপে তিনি দাবী করেন। বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে 
তিনি অপরাধ বিজ্ঞানেব সামাজিক, মনস্তাত্বিক, অর্থ নৈতিক, আইনগত ও 

ফোরেছ্সিক দিক থেকে উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন। 

আশাকরি শুধুমাত্র ছাত্র ছাত্রী নয়-খার! ক্রিশরিন্তাল মাইকোলজি 
ও লী বিজ্ঞান মধ্বন্ধে গবেষণা কবেন বা জানতে 'মাগ্রহী, তার 

এই বই পড়ে বিষ্ষ উপরুত হবেন। 



[ মহামান্ঠ গ্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত শংকর গ্রণাদ মির মহোদয়ের কিশোর 
অপরাধী মম্পর্কে পৃথক মন্তব্য| এই বৃহৎ পুস্তকে নঙ্লিবেশিত এ একই “কিশোর 

অপরাধী” পরিচ্ছেদ দুইটি দ্রষ্টব্য ] 
“ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল গ্রণীত কিশোর অপরাধী পড়ে বিশেষ গ্রীত হলাম। 

অপরাধ বিজ্ঞান বিষয়ে ডঃ ঘোষালের গভীর গব্ষেণালন জান ও কর্মনথত্রে 

প্রাপ্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা৷ সর্বজনবিদিত | ডঃ ঘোষাল শুধুমাত্র অপরাধ 

অহুষ্ঠানের কারণগুজি মনস্তাত্বিক বা পারিপাশ্িক ঠিক হুতে বিশ্লেষণ করেননি, 
গ্রতিকারের উপায় ও সমন্যা। সমাধানের পথ নির্দেশও তিনি করেছেন। 

বর্তমানে আমাদের দেশের তথ! সারা বিশ্বের কিশোর'র নানা কারণে 

অশান্ত, ডঃ ঘোষাল এই বইটিতে এ বিষয়ে বিষ আলোচনা! করেছেন এবং 
সমন্থাগুলি সমাধানের উপায় নির্ধারণে তার সাধিষ্ট গ্রয়াস গ্রশংসনীয়। 

সকল দিক বিচার করলে একথা! নিঃসন্দেহে বলা! ধায় যে শুধু মাত্র সাহিত্য 
ক্ষেত্রে নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এবং আমাদের এই সমন্া- 

জঞ্জরিত সমাজের পক্ষে এই বইখানি একটি অমূল্য সম্পাঁ। 

আমার হনে হয় যে, শুধু মাত্র মনন্তাত্বিক ও সমাজসেবীর পক্ষে নয়, 
মূরকারী বর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ গুনিশ বিভাগের কর্তৃপক্ষের পক্ষে বইখানি অবস্থ 

পাঠ । ও 
পরিশেষে আত্তরিক অভিনন্দন জানাই ডঃ ঘোঁষালকে তার এই “খানি 

প্রণয়নের জন্য । 



ছদ্মবেশে লেখক স্বযং 

(পুবেব পুলিশেব মধ্যে ছপ্মবেশে শ্বশ্রগুম্প ওভেক- 
আপি গ্রহণেব বাতি ছিল । কিন্তু লেখক সেখানে 
প্রথম বিভিন্ন বৃত্তিগত ব্যক্তিব স্বাভাবিক পোষাক 
ও আববণ অন্নুকরণের বাতি প্রবর্তন করেন। 
অপ্রত্যাশিত স্থানে এরূপ ছপ্মবেশীদেব কেউ 
চিনেও চিনতে পাবে না। খোকা গুগডাকে ধরবার 
সময় লেখক যে ছগ্মবেশ নেন তাবই ছবি উপরে 
দেওযা হল 1) 
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ডাইভারশম্যাল থেবাপী ব্যবস্থা 
( নৈহাটা অঞ্চলে লেখক স্তাপিত আবাসিক হাইুল ) 



আদিম যুগীয় মানুষ 

€ কঙ্গাল হতে পুণরগঠিত ) 

রা 

সৎ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বালক 

€ মঙক্গোলীয় গোআন্ক্রম ) 



বাঙ্গালী অপরাধী ভ্রাতৃঘয় দেশবলা বিড়াল চোর 
বল মাত্র মানসিক গোত্রান্ক্রম ) ( দৈহিক ও মানসিক গোত্রান্ুত্রম একত্রে 

জনৈক কৃকুর মানুষ 
( লোমশ পূর্বপুরুষের শ্মৃতিবহ ) 



1৫ 

-, ক 

& তর 8. 

মৎ সংগৃহীত ভাঞ্চন যন্ত্ 



মৎ সংগৃহীত ভাঙন যন্ত্র 



॥ 9 ॥ 

মনস্তাত্বিক অপরাধ 

ক্রিমিনোলজি পৃথিবীর সর্বদের্শে মূলতঃ একনপ হলেও দেশভেদে কিছু 
বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্বক্য থাকে । আমাদের অপর!ধীর| মামাজিক অবস্থা ৪ 

ব্যবস্থার অপফলল তথ। বাই-প্রোডাক্ট। এঞ্ন্য রুরোপেব পরিপ্রেক্ষিতে 

যুরোপীয়দের দ্বারা রচিত অপরাধ-তত্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এদেশ্রে উপযোগী নয়। 

মনস্তাত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধতবের মত ফোরেনসিক বিদ্যা সম্পর্কেও এই 
মতবাদ কম়-বেণ প্রযোজ্য | এই শ্রীন্মপ্রথান দেশে জল-বায়ুর পৃথক প্রভাবের 
জন্তক এরক্লম হবে থাকে। এ কাবণে আমাদের নিজেদের অপরাধ-বিজ্ঞান 
নিজেদের গডে নিতে হবে। নিষ্লোক্ত উদ্দাভরণটি ছ্বাব। বক্তবা বিষয়টি 
বোঝানে। যাবে । 

কোনও একটি স্থন্দরা বেডশী ফুবোপী7 তরুণী সহিত রাজপথে দেখ! হলে 
আপনি তাকে বললেন £ “ও: মিস্! হাউ লাভলি ইউ আর। অর্থ-আপনার 

ধুখ সুন্দর । আপনার রূপ খুব মিষ্টি। এবন্বিধ বাক্য খুনে এ তরুণী মনে মনে 
থুণ। হবে এবসস্লইরে মুখে সলজ্জঞ ভাবে আপনাকে বলবে: *&: নে। নে।। 

থ্যঙ্ক ইউ। আইড় নট ভিজার্ড ইঁ । অর্থাৎ নানা । আমি এই প্রশংসার 

একটুও উপযুক্ত নই কিন আপশি এ একই বাক্য এ বয়সেব জনৈক। ভারতীয় 
তরুণীকে বললে সে ক্ষিপ হযে উঠে হল্প। সক করে দেবে। এখানে পারসন তথ। 
বাক্তি একই। অথাৎ উব্েই নারী । গুদেব বাস-কাল তথা এইজ. গ্রুপিংও 
এক | অথাৎ উভবেই যোডর্ব তকণী। ওদেব উপর প্রযুক্ত ভাষা ত্থ। 

্িমিউলাস একই রূপ । কিন্তু এর এফেই তথ! প্রতিক্রিয়। ভিন্ন বপ হয়েছে। 

অপরাধ-বিজান তথ। ক্রিমিনোলঞ্র বছ দিক আছে; ষথ। সামাজিক ত্থ। 

সোস্তাল, মনস্তাত্বিক তথ। সাইকো লজিক্যাল, অর্থনৈতিক তথ। ইকোনমিক্যাল, 

মাইনগভ তথ। লিগ্যাল, ফোরেনসিক দিক, ইত্যাদি। কিন্তু মূলতঃ অপরাধ- 

বিজ্ঞানকে তিনটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা যায় * থা (১) মনস্তান্বিক অপরাধ- 

তন্ব তথ। ক্রিমিন্তাল সাইকোলজি, (২) ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞান তথ। এপ্রায়েড 

ক্রিমিনোলজি এবং (৩) ফোরেনসিক সায়েন্স । 
১ 



২ অপরাধ-তন্ব 

অপরাধ-বিজ্ঞান 

টিনিরিরিরিরা রি যিানিল পারিনা 
| | | 

ফোরেনসিক সায্ে্দ ব্যবহারিক অপরাধ মনস্তান্বিক অপরাধ 

কতিপয় বিজ্ঞানের আইনী প্রয়োগ তথ! লিগাল আ্যাপ্রিকেশনকে 

ফোরেনসিক বিজ্ঞান বলে । একটি কেশ, মত্তিকা কণা, একটি রক্তবিন্নু, একটি 

তন্ত প্রত'তর ফোরেনসিক নিঙ্সেষণ দ্বারা বহু মামলার মীমা”স। করা সম্ভব । 

বঙমান পুম্থকে আমি মাত্র বাবশারিক এব" মনস্তাব্বিক অপরাধ-পিজ্ঞান সম্থন্ধে 

আলোচন! করবো । এই পুস্তকটিতে ফোরেনমিক-বিগ্যা আমার মালোচা €িসন্ব 

নয় । তবে এইটুকু মাত্র বলবে! ষে, উহা! প্রাচীন ভারতে ৪ অপরাধ-নির্ণয়ের কার্ধে 
ব্যবহৃত হতো । নিম্নের উদ্দাহরণটি দ্বারা ইহা প্রমাণ কর! যানে। 

«এক মালিনী ও এক রঙ্কিনীর মধ্যে একটি কার্পাস সুত্রে গ্রথিত স্বণ 

গুটিহারের দখণী স্বত্ব নিগ্নে বিবাদ বাধলে! | স্নানেব খাটে চাতালে এ গুটি হা বটি 

রেখে মাক পুষ্ষরণীতে নেমোঁছল। স্ানের শেষে উপরে উঠে উভয়ে উতা শি 

সম্পত্তি রূপে দাবী করলো । নগর কোটাল উভয়কে উপ-বাঞ্জার নিকট মানলে 
উনি ফোরেনসক বিদ্যা প্রয়োগে এ মামলার নিপ্পান্ত করে দিলেন। রাজা! একটি 

কাচ পাত্রের তিন চতুর্ধাংখ রন পূর্ণ করলেন। তারপর উাঁন এ স্বর্ণ গুটিভাব 

হতে কার্পাস সূত্রটি ছি করে উহা! এ জপপূর্ণ পাত্রে 4 এরপর 
পাব্রটি ঢাকন! দ্বারা আবৃত কর। হলো । জলের উপনি৬াগ & ঢাকণার [পিস 

মধ্যবতা কিছুট। ফাক [ ৪: 5১8০০ ] রাখা হযোছল। রত উদকে দ্রণীভূত 

গন্ধকণ! এ জল বাম্প সহ ধীরে ধীরে উঠে এ ফাকে দশীভূত হয়। কিছু পরে এ 
ঢাকনা খুণে এ বাঞ্প আপ্রাণ করে রাঙ্গা এ গুটিহার মালিনীর সম্পত্তি ব'লে 
রায় ধিগেন। মাপিনী বুত্তিগত ভাবে অহরহ ফুল তোলে ৪ মাল! গাঁথে। তাতে 

হঙ্সনুহ্স্্র গন্ধকণ1 অলক্ষ্যে গুটিহারের কাপাস সুত্রে সন্নিবেশিত হয় | উহা দলে 

সিক্ত হলে গন্ধকণ। নাশের সহিত উপরে উঠেছিল। তাই অতো সহঙ্জে 

উপরাক্জা এ হার মাপিশীর সম্পত্তি রূপে রায় দিতে পেরেছিলেন ।” 

বিগত ধতাবীতে মুরোপে ইটালিয়ান পাপ্তত লঙ্বব সে। এব" দার্মান পণ্ডিত 
গোরিও অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণ। করেছিলেন। নম্বে।সে। সাহেবের মতে 
নিম্নের চোয়াল লম্ব। হলে এব" কারোর শৃব রের মত চক্ষু হলে, শ্বশ্নীর অভাব ঘটলে 
বা কারোর বুল নাক পুক ঠোট হলে সেই ন্যক্তি উৎকট অপন্না্দী হয়ে থাকে। 
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প্রাচীন গ্রীসে এইরূপ মতবাদ প্রচলিত ছিল। পগ্তিত সক্রেটিশের মধ্যে এইবূপ 
কিছু চিহ্ন ছিল। এএ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়ে উনি বলেছিলেন; "আজে হ্যা, 

আমার মধ্যে অপরাধ করার ইচ্ছা হয় । কিন্তু উহা আমি সব সময়ে দমন কবে 
থাকি।” পৃথিবীর আদি যুগের মানুষের মধ্যে এইবপ বনু বৈশিষ্ট্য ছিল। লহ্বোসোব 

শিঞচর। এত বিনে আরও একটু এগরিষে গিরেছিলেন। দের মতে এই সকল 
উচু কপাণ পশ্বা চোণান ও কুলো কান ৪ থ্যাবড। নাক "পত্ভৃতি হতে ব্যক্তি" 

বিশেষ কি কি প্রকারের অপরাধী হবে অর্থাৎ সে একজন চোর বা খুনে কিংব! 
যৌন-অপরাধী তা”ও নাকি জানা ম্বায়। কিস্ক পবনতীকালে জার্মান পণ্ডিত 
গোঁরিঙ সাহেন তাদের এই মকল ভুল ধাবণ| ভেঙে দেন। তিনি মুরোপ্বে 

ছেল সমূহে প্রায় তিন হাজার কয়েদীব দেহ পরীক্ষা কবে প্রমাণ করেন যে, 
অপরাধ-স্পুহার সঙ্গে অপবাধীদের দৈহিক চিহ্ৃগুলির কোনো সম্বন্ধ নেই । 

গরিও নাহেবের মতে চিন্র-দৌবল্যেব জগ্তই মাঞ্ছষ অপবাধ করে । এই চিন্র- 
দৌর্বপ্য তখা ফিবিল শাইণ্ডেডনেসের একটি সংজ্ঞা আছে। একজন পনেরে। 

বৎসর বসস্ক নাগকের যেরূপ বুদ্ধি থাকা উাঁচত, একজন পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তিব যদ 
তাহ। অপেক্ষা ও ছুই ব! চার বৎসরেব কম বষস্বের ন্যায় বৃদ্িস্দ্ধি হয় তো সেইক্বপ 
বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বল। হবে চিত্ত-ছুবল ব্যক্তি। গোরিও সাহেবের মতে এই 
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সকল চিত্ত-ছূর্বল ব্যক্তিরাই উৎকট অপরাধী হয়ে থাকে । তিন পরাক্ষা 

ছার। এমন বনু চিত্ত-ছুর্বন অপরাধীকে খুঁজে পান। কিন্ত ১৯১৪--১৯১৮ 

সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে সৈন্যদের মধ্যে এরূপ বহুল পরীক্ষ। কর। হয়েছিল । 
এই সব পরীক্ষাতে দেখা যায় যে, প্রায় দশ লক্ষ সৈন্ঠের বু্িমন্তা ১৩ ব| ১৪ 
বৎসর বয়স্ক বালকের মত । কিন্ত তাদের মধ্যে কেহ কখন৪ কোনও অপরাধ 

করেনি । এইবরূপে গোরিও সাহেবের মতবাদ ও পরে হুল রূপে প্রমাণিত হয়। 

গোরিও সাহেবের মতবাদকে সম্প্রণরূপে বাতিল করা উচিত নন । কারণ 

চিন্-দুর্বল বালকের দুল বুঝিয়ে গুরোচন। দ্বার! অপরাধ বরানে। সন্ভব । অন্য 

রূপে লন্থে সে। সাহেবের মতবাদ্কে আশিক পুনঃ প্রতিঠিত কর! যায়। গুর 
মানসিক গোত্রাঙ্ক্রম সপ্বন্ধে কোন€ পারণ। ছিল ন। | উনি ভূল করে কেবলমাত্র 

দৈহিক গোত্রানতক্রমকে ধিবেচন। করেছিলেন । এই সম্পর্কে মূল পুস্থকে আমি 
প্রমাণ সহ আলোচন। করেছি। 

সাম্প্রতিক যুরোপীয় পণ্ডিতদের অপরাধ-বিজ্ঞানের মভবাদগলি সম্পর্কে 
বিতগুরর বিরাম নেই। কিন্ত তার কোনও একটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে 

আজও আসেননি । এভন্য জামার এই থিমিসে সম্পূর্ণ নৃতন একটি পথে 

গবেষণ। কার্য করেছি | প্রাচীন ভারতে ও অপরাধ-স্পৃহার অবস্ষিত্তি এ" 

পরিবেশ্রে ও কুদসর্গের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচন। হয়েছে । আমি উ্হার 

উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদদোক্ত একটি কাঙ্নী নিম্নে উদ্ধৃত করলাম | 

“এক্ ত্রাঙ্ছণ পরিবাজক এক গুহস্থের বাঁটীতে অতিথি হলেন। গৃতস্থ 

তাকে পরিতৃপ্ত আভারে আপা।য়িত করে রাতে ছুধ্ধফেননিভ *য্যাতে *য়নের 

বাবস্থা কবে দিল। মধ্য রাত্রে এ ব্রাহ্মণ সুমধুর ঘণ্টাধননি শুনে গবাক্ষপথে 

দেখলেন একটা গরুর গলাতে এ ঘণ্টা বাঁধা । তরাক্ষণের চিত্ত এ ঘণ্টার 

প্রতি তে। আকুষ্ট হলোই, উপরম্থ উঠ। লাভ করার একট। ভ্তর্দমনীন ইচ্ছাও 

টার মনে এলে।। ব্রাঙ্গণ এ ঘণ্টা গ্রাধির লোভ দমন করতে প্রান অপারগ। 
এ ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলেন যে, তিনি এ ঘণ্ট। গুহক্ষের নিকট চাইস্নে। কিন্তু 

চাইলে যদি গৃহস্থ তাকে উহা ন| দেয়? ত্রাঙ্গণ ঠিক করলেন যে, চৌর্য ছ্বাল। তিনি 

এ ঘণ্টা আহত করবে । পরক্ষণেই ব্রাঙ্গণ ভাবলেন, এ কি পাপ চিন্তা তার 

মধ্যে আসছে! পরে উনি ভাবলেন যে, উনি এ ঘণ্টা তো ঠাকুরের ঘরের 

জন্য নেবেন। দেবতার জন্য উহা গৃহীত হলে তাকে চৌর্য পাপ স্পর্শাবে না। 
পুনরায় এ ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন যে, তা হতে পারে নী। চৌর্ধদ্বা আহত 
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ঘণ্টাতে দেবতাব পৃজ। হয না। সাবাবাত্রি মনে মনে দগ্ধ হযে প্রত্যুষে ব্রাঙ্ষণ এ 

লোঁও দমন কবতে পাঁধলেন। 

প্রত্ষে গৃহস্থ এ ব্রাক্ষণেব বুশল স সাদ নিতে এলে ত্রাহ্ষণ তুদ্ধ হযে প্রশ্ন 
কবলেন £ তাম ত্য কথা বলে। | তোমাব পেশ] তথ। বুন্তি কি? তোমার 

বান্ব তখ! পে] নিশ্চঘই চীর্ষ কাষ। ই দিন দুইলান্র তোমাব সাভচদে 

[ এসোপসিযেসন ] বসবাস সবেন্ছি | হাউ অসং সঙ্গ “াষে এমন এ-প্রবুত্তি 

আমাব মন জাগ্রত হযেছে | এঠ্ে এ গুহস্থ ববযোদছে বনীত ভাবে উত্তব 

কবলে, হ] "দেবত।, শাপন বত পঝেছেন । আম গীষ ও ৩প্কব রুত্তি 

খাব! স'সাব গ্রঙপালন +ণব।” 

নাকোব ন্যাম কোনও ছউনাও যে বাক পপ্লাঙুশ্ তথ সাজেসসনোো কল - 

ভিষিন্জ “য়ে মান্চষেব শপ অপলাধস্পরাকে জাগত কবতে সক্ষম ত। প্রাচীন 

ভারত ॥. সম কদর শ্তীছে জ্ঞাত হলেন । মহাভাক্তোতত একট কাহিনী 

দ্বাব। উঠ! পমাণ কল বাছুন | নিছুম এ 5খধবাণ টন|টি উদ্ধত কক হলে । 

কৈক্ষেত্েন এদ্ধেব শ্ব তন বীব (১) কপবর্ষ।,। (২) ধৃষ্টছ্যন্র ও 
(৩) অশ্বথাখী গহন বনে আশ্রব শিলেন | বাছে তাদের কাবা চক্ষে নিজা নেই । 

তাব৷ “দখল্ন একটি রুক্ষশাখাতে সার্তট কাক 'নভ্রামগ্র । কাক বাত্রে ঘুমাষ। 
এ$ ক্ুযোগে বাত্রচব £তনটি প্চেক এ সাতটি কাককে শুক্ষণ কবলেো। এই 

খটনাটি পাব-গ্ুযোণের গলাণ৬ বক্ত হযে ঠাদেৰ সুপ অপবাধস্পুভাকে জাগ্রত 

কবলো। তাঁধ! এ বাহ্রে তন প্চেকেব মত ভাগ্রত বধেছেন । কেন্ধ 'দ্রীপদীব 
সাতটি পুত্র & সাত্ট কাকে মতই নিছ্রামগ্র। তাৰ তন্ন তখন গোপনে 

" পাগুচ্ব “* বে ঢুনে ডৌপদীব সাত পুনকে হত্যা ববলেন | হতাশ। ও ভম 

আদি তাপ্দব প্রতবঝোধ-শ ক্তকে “বিনষ্ট অবেছিল | ভাই এ ঘটনাসম্ভত 

স্িমিউনাস সহজে ৬7ব অপশাস্পৃহাকে দ্রুত ভাগত কবতে পবেছল।” 

পূনঃপুনঃ বাক প্রমোণ দ্বাব। অভিভূত কবে প্রতিবোধশক্তি ও বিচাক-বৃদ্ধিল 

সামষিক ভাবে £লাপ কবাব বীতিনী।ত সন্বন্ধেণ প্রাচীন ভাবতীযবা অবগত 

ছিলেন। পঞ্চতন্বে 'ছাগ বাক্ষণ প্রব্ক" সম্প।কত কাহিনী প্রতি একে উহ। 

বুঝা যাবে। আইন ও প্রশাসন “বচাব এব পুলিশ তদন্তবীতি ও উহাব সংঘটন 

আইনী ম'জ্ঞা অপবাধ ও অপ্কাধী প্রভাত বেষষে ভাক্তীষদেখ অবদান আমি 

পৃথক পুস্তকে বিবৃত কবেছি। অগবাধ-বিজ্ঞানেব বিভিন্ন বিভাগে তাদেব জান 

এষুগেও বিস্মঘেব উদ্রেক কবে। 
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মানুষ মরে কেন বা তার! উন্মাদ হয় কেন এবং তারা অপরাধী হয় কেন? 
এই কঠিন প্রশ্ন বারে বারে আমাদের মনে উদয় হয়ে আমাদের উত্তাক্ত 
করেছে। এই কঠিন প্রশ্নের সহুত্বর মনস্তাত্বিক অপরাধ বিজ্ঞান পাঠে জান। 
যায়। অপরাধ ও অপম্পৃহার কারণ সহ উহাদের চিকিৎসা পদ্ধতিও 
এই বিভাগে বণিত হয়েছে। 

ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞানে বণিত তগ্যের সাহায্যে পুলিশ কর্মীর। অপরাধ 
নিরোধ ও নির্ণয় করে থাকে । এই একই ব্যবহারিক অপরাধ বিজ্ঞানের তথ্যাদি- 
মত অপরাধীরাও সুষ্ঠু ভাবে তাদের অপকর্মসমূহ সমাধা করে এই খণ্ডে 
উহাদের মনস্তান্বিক দিকটি মাত্র আলোচিত হবে। এই বিভাগটি আ্যাপ্লায়েড 
দাইকোলজির সহিত তুলনীয়। এই শাস্ পাঠে সাতদিন পুর্বে জান! যানে 
ঘে, সাত দিন পরে তাদের বাটাতে একটি দুরূহ শি'দেল চুরি হতে পারে । এই 
শাস্ব পাঠে পকেটমারীর ছুই মিনিট পৃথে পথচারী এবগত ইবে যে, ছুই মিনিট 
পরে তার পকেটের অর্থ খোয়া যেতে পারে। জনগণ এই শাস্ত্র পাঠ 
করলে তার। ষে প্রবঞ্চকদের খঞ্পরে পড়েছে তা বুঝে অংগ্রম সাবধানতা 
অবলম্বন করবে । কোনও নারী এই শাস্ব পাঠ করলে বুঝে নেবে কি উন্দেশ্তে 
সদালাপী পুরুষটি তার প্রতি এতে। আগ্রহ প্রকাশ করছে। অভিভাবকরাও 
তাদের কন্তাদের হিতার্ষে নবাগত ব্যকির প্ররুত উন্দেস্ঠ সন্ধে বুঝে প্রবোজনীয় 
ধ্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন । 

মনস্তাববিক অপরাধ-বিজ্ঞান মান্নষের আগ্ম-বিশ্লেষণের অন্যতম সহাগক। 
( আস্মানং বিদ্ধি] উহা! মানুষের মনকে চুলচেরা! বাবচ্ছেদর করে উহার স্ববূপ 
তাদের নিকট প্রকট করে। এই অবস্তাতে শী্ই সে নিজেই অপরাধী হবে বুঝে 
সময়ে সাবধান হয়ে নিরাময় হবে। অভিভাবকর! তাদের পুত্র-কন্যাদের মধ্য 
অপরাধম্পৃহা ব৷ যৌনম্পৃহ! কতোট। রয়েছে, কি কারণে উহ! কতোট। তাদের 
মধ্যে এসেছে ত। জেনে তাদের নিরাময়ার্থে এই পুস্তকে বণিত পন্থ। মত ব্যবস্থ। 
অবলম্বনে সমর্থ হবেন। 

বহু নাগরিক বিভ্ গ্যান্থলিং এবং টপক] ঠগীদেব কবল হতে আমার অপরাধ 
পদ্ধতি স্ধলিত পুস্তক পাঠে সময়ে নিজেকে রক্ষ! করতে পেরেছেন। প্রবঞ্চনার 
প্রচেষ্টা সম্পকিত মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিবার কালে তার। বলেছেন যে, 
গুদের কার্করণ ও ভাষ। প্রয়োগ আমার পুস্তকটিতে হুবহু বণিত ছিল। আমার 
পুস্তকে বগিত বিষয়গুলির সহিত উহাদের বার্য ও কার্ধাদির অপূর্ব মিল বুঝা 



অনস্তাব্িক অপরাধ ন 

মাত্র ওরা ওদের প্ররুত স্বরূপ বুঝে আত্মসংবিৎ ফিরে গেমসে স্ান ত্যাগ করে- 

ছিলেন। নচেৎ তাদেরও অন্যদের মত ওদের ছার। প্রবঞ্চিত হয়ে বহু অর্থ 

অযথ। খোয়াতে হতে1। 

অপরাধ-বিজ্ঞানের জ্ঞান পুলিখ-কর্মী, বিচারক ও প্রশাসকদের মত সাধারণ 

নাগরকিদেরও প্রয়োজন আছে । পুলিশ কমীর। নাগরিকদের অপেক্ষা কোনও 

বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী নন। গৃহ তল্লাস প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি নিষয় 

াতিরেকে পুলিশের প্রায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগে তারা অধিকারী, কেবল 

মাত্র অসাধু পুলিশ কর্মীর। নিজেদেব ভন্বা নাগরিকদের অপেক্ষ। অতিরিক্ত 

গমতার দাবী করে। নাগরিকদের প্রত্যেকের করণীয় কার্য নাগরিকদের পক্ষে 

পুলিশ সমাধ! করে মাত্র । কারণ পুশিশের করণীয় কার্ষেব ভন্য অন্যান্য কার্ষের 

পর তাদের পর্যাপ্ত সময় থাকে ন|| এন্সত্যে পুলিশ নামে একদল বেশুনভূক 

শার্তিকে তারা বিন্ষে শিক্ষাদান করে খুনিফর্ তবা। উদ্দীতে ভূষিত করেছে। 

চক্ষব সম্মুখে কোন” সা্ঘাতিক পুলিশ-গ্রাহ্থা অপলাৰ ঘটতে দেঁঞলে পুলিশের 

মহ জনগণও উহ| নিবারণ করতে এব অপরাধীদের গ্রেপ্ধার করতে বাধা । 

অন্বাথায় পুলিশ দলের মত তারাও কহব্যে অবহেলার ভনা আদালতে সোপর্দ 
হতে পারে ' গ্রভেদ এই যে, ধৃত্ক্কত আসামীদের তৎক্ষণাৎ নাগরকিদের 

নাতে পৌছতে হবে। অনাদ্দিকে পুলিশ ধুতিকৃত আসামীদের চব্বিশ ঘণ্টার 

মপদো আদালতে উপস্থিত করতে বাধা । আদালতে করণীয় কার্য 

তৃস্মে গ্রহণ করলে নাগরকিদের মহ পুলিশরা ও দণ্ডিত হয়ে থাকে । 

পুলিশ পৃথিবীতে দুউ প্রকারের হয়ে থাকে, ষথ। (১) জনগণ-সষ্ট এবং (৯) 

«“সক-আরোপিত । জনগণ-হৃষ্ট পুলিশ ন।চে হতে উপরে উঠে। উহা জনগণ 

দ্বার! জনগণের স্বার্থে স্থষ্ট হন । কিন্তু শাসক-আরোপিত গুলি" শস্কদের স্বার্থে 

উপর হতে শাসকদের দ্বার। আরোপিত হন | 

জনগণ-ষ্ট পুলিশ সর্বদাই গ্রানীয় ও বিকেন্দ্রিত। স্থানীয় বাক্কিদের 
গুয়োজনমত উহার। সাষ্ট হয। কেবলমাত্র জনগণের স্বার্থে কার্য করে 

বলে উহারা৷ জনাপ্রয়। আমাদের দেশে .কদার দ্ফাদার প্রভৃতি ভারতের 

পুবতন জ্নগণ-হষ্ট পুলিশকে ম্মরণ করায়। পুধে ভারতের গ্রামাঞ্চলে 

জনগণ-সষ্ট পুলিশ ছিল এবং রাজধানী ও বৃহৎ নগরসমূহেশাসক-আরো পিত 
পুলিশ ছিল। ফ্ুরোপের বিভিন্ন নগরে ও কাউদ্টীতে আজও বিকেন্ত্রীত ও 
স্তানীয় জনগণ-হৃষ্ট পুলিশ দেখা খায়। হুরোপ ও আমেরিকাতে অপরাধীরা 
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এই গতির যুগে ত্বরত গতিতে স্থানান্তরিত হয়ে প্রশাসনের অন্বিধা ঘটায়। 
কিন্ত তা সবেও দেশের স্থানীয় পুলিশগুলি একত্রিত করার চেষ্টা হলে 
জনগণ তাতে বাধা 'দয়েছে। এামক-আরোপিত পুলিশ চেষ্টা করলে জনগণের 

বনুষ্থানীয় হলেও কখনও তাদের সম্তানতুল্য হবেন ন|। স্থানীয় বিকেন্ীত 
জনগণ-চ& পুলি* জনগণের সস্ভানতুল্য হওয়াতে তার ওদের সকল দোষ 

ও এ্রটি সানন্দে ক্ষমা কবে। যুরোপ 9 গ্রামেরিকাতে মিউনিসিপ্যালিটি গুলির 
প্রায়ই লিজন্ব পু৭ আছে। পৃৰতন এভান্দীতে অধিগুহীভ হবার পুবে 

করিকাত। পুতধও কসিকাতা। করপোবধেশনের বেতনহূক ও অধীন ছিল। 

শাসক-মাবোপিত পুলিশ মাত্র দামকধের স্বার্থে কার্য করে। উহ। 

অবকেন্্রীত এ?" সমগ্র দেশ ব। প্রদেশের জন্য এক অধিকশার অধীন একটি 

মাত্র সগঠন। শাবত, ইন্দোনেশিয়া ব্রঙ্গদেশ, প্রভৃতি পর্বতন কলোনিয়ান রাষ্ট্র 

সমূহে শাসক-আবোপত পুত্র প্রাধান্য । কিন্ত চির স্বাবীন রাষ্গুলিতে 
(বকেন্দ্ীত নয় জনগণ-চষ্ট পুলিশ আজও 41 যায়। 

পৃদ্ধবাতে ভ্যাকুঘাম ব। শৃন্যেব কোনও স্থান নেই । তাভ রাষ্্ীয় পুলিশ তার 
করণীয় কাশ ন। কবলে স্ানে হানে বিকেন।ত প্রাইড্টে পু'দএ। কষ্ট হয়ে থাকে । 
প্রয়ো্গনীয় শিক্ষাণীক্ষ। ও স'গঠনের অভাবে তাদ্ব কার্য প্রতিটি স্বেত্রে স্সংহত 
হয়ান। এস্ন্য মবক্ষেত্ে ক ৫ব্যে অপারগ রাঈির পুলশিকেই দাধী করা৷ উচিত 
হবে। 

সমগ্র দেখ ৭ পরবেক্র সভিত সম্পর্করাহত গ্রাণীয় ঘপরাধীদের নিরোধ ও 

নির্র কাধে পূবতদ জনগণ-ছষ্ট স্থানীয় পু'লন অত্যন্ত দন্ম ছিল । কারণ এই সব 
বিষমে সমগ্র ্গলগণ অঞ্জিলগারা পুলি বূপে ভদ্রেকে সাহায্য করেছে।- 

গানীগ্র পুন বিধায় এব। গানীয়় হতোকটি ব্যক্তির অজাদ ও প্রীতি সন্বদ্ধে 
অন্তত থাকাতে এন্ে শও্ন্য শাব সহ ছিল। এদের কার্য? মিউমট- 

পন্ভী 5৪ সময জনগণ আদালতে হমবানি হবনি। উপরজ্ত বিপথগামী . 
সাক্তির 9৪দের মাহাষো হদের চরহ সন্েধনে সমর্থ হতে। | এস্ন্য তৎকালে 

গ্রামীণ পুলিশ নিম্বোক্ত প্রতীক চিন ব্যবহার করেছে £ 

সখারা-এাি- স্থরক্ষ। 

কানে নানাভানে ও নানা উপান্বে মান্তষেব অপরাবস্পুহাকে অধোমুখী 
করার প্রচেষ্ট। হয়েছে । কারণ এ সমষে আইনের ভাষ! তখা পয়াডিউ-এর বদলে 

উহার উদ্দেস্টা ভখা পারপাসের উপর অধিক প্রাধান্য ছে গয়।র রীতি ছিল। 
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কিন্তু বর্তমান বিদেশী পুলিশ সংগঠন ও বিচার ব্যবস্থা নিস:ন্দেহে আমাদের 

সপ্ত অপরাধন্পৃহার বহিবিকাশের অন্যতম সহায়ক । কোনও বন্থ তথ) 

মেলিনের মত সংগঠন ছ্বার! মান্যৈর মনকে বিচার করে তাকে নিষ্পাপ কর! 

কখনও সম্ভব নয়। এই জন্ঠ প্রাচীন ভারতের মত বর্তমান ভারতে অপরাধীর 

অতে। স্বল্প সংখাক নয়। 

“আমি কিছু “মিসার তকণ আসামী ও তাঁর অভভাবকদের থানাতে বসে 

কাদতে দেখেছি । আমার মতে তৎক্ষণাৎ তাদের মুক্তি দিয়ে অভিভাবকদের 

সাহাযো তাদের শোধরানো। উচিত । এই বিষয়ে ফ'রয়াদীদের বোঝালে তারা? 

এতে সম্মতি 9 সাহাষা দেে। যারা কাদে ৷ অনুতপ্ত হর তারা নিশ্চয়ই 

২শোধনষোগ্য | তুকরণদের নাম্সম্মান রক্ষার্যে তান্র তথুণি গ্রেপ্তার সী কণে 

তদস্ত করা উচিত। একবার আঞ্ছসম্মান ও লঙ্জাবোধ নষ্ট হলে গুদের পুনরায় 

শ্রিপর।ব। করা কষ্টসাধা হবে। হেলে পাঠিয়ে ওদের অসং সঙ্গে পাকাপোজ 

অপরাধী কর। একটি অপরাধ ।” 

আইনাদি ও গানের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ ভনগণের উপকার কর। হলে 

অপরাধ-বিজ্ঞান সঙ্গে জ্ঞানের প্রয়োজন । উঠাদেব স্বভাব-চরিত্র ও বিবিধ শ্রেণা 

প্রভৃতির জানে অপরাধ নয় ও রোধ সহজ হয়। সমাজসেবীদ্েরও এই 

একই' কারণে বাভন্ন আপ্রাখীদের বুঝতে হবেঃ জানতে হবে এবং তার্দের 

ভালবাসতে হবে। গবেখকদের গবেষণার সন্য প্রথমে আস্মবিক্লেষণের রীতি- 

নীতি সঙ্থন্ধে অপগত «। হলে 'পর-বৈঙ্সেবণ' তাঁছের পক্ষে সন্ত নয়, অর্থাৎ অন্যের 

ভাবন|কে নিজের মধ্যে প্রথমে খু তে হনে । এই সম্পকে একটি উদাহরণ নিষ্নে 

উদ্ধত করা হলো। 

“আম উর্ধতন কমী থাক! কালে তটনক শ্রধীন কমীকে কিছুতেই বরদাস্ত 

করতে পারতাম না। তাকে পুরস্কার ও প্রমোশন দিতে বা গোপন নথীতে 

মন্তব্য লিখতে আমার পহ হবব।| অথচ এ কমমীটি সব বিষয়ে নির্দোষ এবং 

সং ও দক্ষ। এর কারণ সম্বন্ধে মামি আগ্র-পপ্সেষণ সুরু ক'র। আমি মনের পথে 

ক্রমান্বয়ে পিছুতে পিছুতে এক সময় গার কারণ বুঝে নিদ্দেই অবাক 

হই। আমার বাল্যকালে হন এ অফিসারের মত এক বাক্তি আমাকে ক? 

বাক্য বলেছিল । কিন্ত তৎকালে এ ডন্য তার উপর আম প্রতিশোধ নিতে 

পারিনি । পরব্তীঁকানে & ক্ষোভ $লে. গেলেও উহা! অবচেতন মনে রয়ে 

গিয়েছিল। বহু ক্ষেত্রে এই মূল বিষয়টি স্মরণে না৷ এলে উহার আশ্ুসঙ্গিক 



১৩ অপরাধ-তস্ 

বিষয় মনে আসে। এক্ষেত্রে উহা হ্িমিউলাস রূপে মাত্র এ ক্ষোভটি'কে বাহিরে 
এনেছে। এট! জান! মাত্র আমি লজ্জিত হয়ে তার উপর-সদয় হতে থাকি ।” 

[ বহু ক্ষেত্রে আমাদের মন অশাস্ত হয়। কিন্ত কিঅন্য তা বোধগম্য 

হয় না। মানুষের মধ্যে বহুবিধ কমপ্রেক্স তথ। “মনো-জট' থাকে । ক্ষমতাসীন 

বাক্তিদ্বের এজন্য মধ্যে মধ্যে আত্মবিষ্লেষণ কর! উচিত। দৈহিক তখ। ফিজিক্যাল 
এলাঙ্জির মত বহু মানসিক তথা মেন্টাল এলাঞজিও আছে । ] 

উগ্র সাম্প্রদদায়রিকত] বংশাহুক্রমিক স্বপ্ত গ্রতিশোধস্পৃহা! হতেও সৃষ্ট হয়। 
সেই ক্ষেত্রে উহার মধ্যে এতিহাসিক কারণ নিহিত থাকে । ওদের এ বংশগত 

সপ্ত ও পরে জাগ্রত ব্যাধির অসারতা নৃতত্ব প্রভৃতি দ্বারা বুঝানো দরকার 
ইতিহাসও বাক-প্রম্নোগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ ব্যাধির নিক্ষামণ ঘটাতে পারে। 
ওদের সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে যে ধর্মে পৃথক হলেও জা তিতেতাবা৷ সকলে এক। 

পূর্ব-পুরুষদ্দের কতিপয় ব্যক্তির ভূলের জন্য পরবর্তা পুরুষর। দায়ী হবে কেন? 

সকলে একই দেশের জল-বায়ুতে বধিত। তাদের ব্লাড, গ্রপি" ও মুখাবয়ব 
প্রভৃতি হতে এক জাতিত্ব স্থপ্রমাণিত হবে। 

[ মেটিরিয়াল তথ অস্তিহিত স্থপ্ত বী্ত প্রস্তত থাকে । নেতার ইন্ধন ছ্বার। 

উহা! জাগ্রত করেন। সত্য উদঘাটন দ্বার! এ বীন্ত চিরতরে নিক্ষিম কর! যাষ। 
পুনঃ পুনঃ রক্ত মিশ্রণের ফলে কোনও বিশুদ্ধ জাতি অধুনা-কালে নেই |] 

॥ ২॥। 

প্রকৃত অপরাধী 

প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে উহার একটি পরিসংজ্ঞা 

তথা। ডেফিনেসন সম্বন্ধে ধারণার প্রযোজন আছে। শেষ পর্যান্নের অপরাধী 
সম্বন্ধে এইরূপ পরিসংজ্ঞার সবিশেষ প্রয়োজন । মানুষ অভাবের তাড়নাতে কিংবা 

অবস্থা্গতিকে একাধিকবার অপরাধ করলেও তজ্জন্য তার মধো অনুতাপ ও 

লজ্জাবোধ থাকলে সে প্রকৃত অপরাধী নয় । কিন্তু সেই ব্যক্তি অনুতাপ ও 

লজ্জাংবাধ হারালে মাত্র প্রকৃত অপরাধী হুবে। প্ররুত অপরাধীদের মধ্যে 



প্রকৃত অপরাধী ১১ 

আটটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা ধায় । ঘথা (১) গুরুতর, (২) সর্ব-স্বীরূতি, 

(৩) পূর্ব-কল্নিত, (8) আদর্শহীন, (৫) অসামাপ্জিক, (৬) জানত, (৭) স্বার্থযুক্ত, 
(৮) স্বেচ্ছাকুত। 

(১) গুরুতর £ অপরাধ মাত্রই গুরুতর হওয়। চাই। সমাজের ধের্ষের 

বহিভূতি অপ্রীতিকর কার্য গুরুতর অপবাঁধ। সকল প্রকার অপকার্ধ অপরাধ 

(011006 ৬1551 [ 100 01515015175) 

০৪114848৮81 উরি 

উ/8171 88508 0৮ 

6৮6 বাসা 

06858825845 54 

নয়। এজন্যে অপকর্ষকে (১) অন্ায়, (১) পাপ ও (৩) অপরাধে*বিভক্ত কর৷ 

হয়েছে। গুরুতর অন্যায় পাপ, গুরুতর পাপ অপরাধ। অন্তায় ও পাপকে 

অপরাধের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপ বল! হয়| জীংপ্নর কোনও না কোন সময় বনু 

ব্যক্কি অন্তায় বা পাপ করেছে । সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি যা করে তা-সমাজকে 

সহ করতে হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রা বা সীম৷ অতিক্রম না করলে তার! অপরাধী 
নয়। 

[ এদেশে ফোলধাত্রায় এক শ্রেণীর হিন্দুর বু অশালীনত সন্থ করা হয়| 



১২ অপরাধ-তব 

যুরোপে বড়দিনে সমাজ বহু বেলেল্লাপন। ক্ষম। করে। গ্রামাঞ্চলে “নষ্ট চন্দ্র" ভিথিতে 
বালকর্দের ফল-পাকুড় চুরি বরদাস্ত কর! হয়। এই সকল সামাজিক রীতি 

তথ “টাবু; দ্বারা তারা” কৃত্রিম উপায়ে অপম্পূহা নির্গত করে; কিন্তু এই ভাবে 
বহির্গত অপম্প্রহ! মাত্রা হারালে অপরাধীরও কৃষ্টি- হয়। কারণ অপস্পৃহার 

সাময়িক নির্গমনও ক্ষতিকর। তবে বহু অন্ঠায়কারী এবং পাপী অপরাধী 

হয়গনি। ] 

ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে কেহ আইনতঃ বা ন্যায়তঃ বাধ্য'নয়। কিস্তকি 

অবস্থাতে সে ভিক্ষা করে তা না জেনে তার প্রতি কষ্ট ব্যবহার কেউ করলে সে 

অন্তারী । পিতামাতাকে ভরণ-পোষণে কেউ আইনতঃ বাধ্য না৷ হলেও সে 

হ্ারতঃ উহাতে বাধ্য । কোনও পুত্র তার অক্ষম পিতামাতাকে ভরণ-পোষণ ন৷ 
করলে তাকে পাগী বল! হবে। অন্যদিকে জল উইলে ভ্রাতাকে ফাকি দিলে 
গুরুতর বিধায় উহা গ্যায়তঃ ও আইনতঃ অপরাধ । এজন্য খুন জখম বলাৎকার 

ডাকাতি চুরি প্রভৃতি গুরুতর অপকাধ অপরাধ । 

হা 2 দস ৬৪৯৪ 

অন্যান ও পাপ অপরাধের প্রথম 'ও দ্বিতীয় ধাপ হওয়াতে এই ছুটিকে দমন 

না করলে অপরাধ দূরীৃত হওয়া অসম্ভব । এজন্টে প্রাচীন ভারতে অপরাধীদের 
মত অন্তায়ী ও পাপীদেরও দমন করা হতো! এ যুগে অপরাধের স্বপ্নতা উহীর 



প্রকৃত অপরাধী ১৩ 

অন্যতম কারণ। বিদেশী শাসনকালে অপরাধ দমনের ভার রাষ্ট্রের উপর বাগ 
এবং অন্তায়ী ও পাগীর্দের শাসনের ভার সমাজ গ্রহণ করে। এক্ন্য গ্রামীণ সমাজে 

অপরাধ অত্যন্ত বিরল ছিল । উহ। তখন মাত্র শহরাঞ্চলে সমাধা হয়েছে । কিছু 

সমাজ ছুর্বল হওয়ার পর অন্যায়ী ও পাগীদের [ সামাক্তিক শাসনের অভাবে ] 

দমন করার কেউই থাকে না । উহার অবশ্থুন্ত।বা ফলন্বকণ অপরাধীদের সংখা! 

বেড়ে যায়। 

বিঃ ডঃ রাষ্ট্রীয় তথ। আইনী অপরাধ এব নৈজ্ঞানিৰ অপরাধে প্রভেদ 

আছে। নিজ্দের অক্ষমতা ও দ্ুর্বলত| ঢাকতে রাষ্টুক্কত বহু আইন সর্বক্নস্বীরুত 

অসামাজিক নয়। বরং তঙ্গন্য রাষ্্রকেই অপরাধী বল। যেতে পারে। কিছু 

ক্টোল আইন এই পর্যাষ্রে অপরাধ । উহ্াদ্রে লঙ্ঘনকারীকে মাঞওর 
অন্তায়ী বা পাপী বল! যেতে পারে। বভ ক্ষেত্রে পরবর্তী গভর্মেন্ট পূর্ববর্তী 
গভর্মেন্টের ্ক্ঈপ আইন বাতিল করে দেন। তবে খাদ্যে ভেঙ্গালকারী এব” নোট 

বা মুদ্রা জালিগ্নাতব। চোর-ডাকাতাদিন মতই অপরাদী। এইগুলি প্রত্যক্ষ 
ভাবে সমাজের ক্ষতি করে থাকে । কিন্তু পরোক্ষ ভাবেও সমাজের ক্ষতি কব 

যায়। তবে উহার ফলাফল সবক্ষেত্রে গুকভর হতে হবে, তাহলে মাত্র উহার! 
অপরাধী-পদ-বাচ্য হবে। 

“একদল দৃর্বৃত্ত কোনও পল্লী আক্রমণ করতে উগ্যভ, পল্লীর সকলে উহাদের 

প্রতিরোধ কবতে প্রস্তত। কিন্তু কিছু ভীরু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দিল ন1। 

এক্ষেপ্রে মাত্র মত তারা অগ্যাধী বা! পাপী ; কিন্তু গর| যদি গ্রতিরোধকারীদের 
আত্মরঙ্ষার্থে সংগৃহীত অস্তুশশ্ন সহ পলায়ন করে তাহলে তার। অপরাধী ।” 

স্বামী ব৷ পিতার সহষেগিতয় কন্যান্রে সহিত ব্যভিচারী পুরুষদের কর্মকে 
পাপকর্ম বল! হবে। কারণ উভ। অন্যাঘ অপেক্ষ। গুকতর হওয়াতে পাপ-কার্ধ | 

এক্ষেত্রে এ পিত! বা স্বামী উভমে 2 সেই পাপী পুকষের মত সমভাবে পাপকার্ধ 

করে। ইহা সীমিত ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হলেও বাপক ভাবে সমাজের ক্ষতিকর নয়। 

এই জন্টে ওদের দমনে মাত্র মায়াঁজিক শাসনের বাবস্থ। আছে | উহার জন্য 

আইনী শাস্তির কোনোও ব্াবস্থ। এদেশে, নেই। 
সমাজের অধিকাংখ ব্যক্তি যে সকল অপকার্য মধ্যে মধো করে, তার জন্য 

নিন্দামুখর হলেও সমাজ তা সহা করেছে । কিন্তু উহ! মাত্রা অতিক্রম কর। মাত্র 
সমাজ ও রাষ্ট্র সরব ও সক্রিয় হতে বাধা হয় সে ক্ষেত্রে উহাকে অন্যায় বা 

_ পাপ বলে নিশ্চ,প থাকা। বিধেক্স নয় । 
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(২) সর্বজন-স্বীকৃতি ঃ প্রত অপরাধ সকল যুগের সকল সভ্য মান্যদের 
দ্বার [ আদি মানব নহে ] অপরাধ রূপে স্বীকৃত হওয়া চাই। এমন বহু লৌকিক 
অপরাধ আছে ষা এক দেশে অপরাধ হলেও অন্য দেশে তা নয়। কিন্তু চুরি 
গ্রভৃতি গুরুতর অপরাধ কল দেশের সকল যুগের সভ্য মানুষের দ্বারা অপরাধ- 
রূপে স্বীকৃত। ভারতে আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ হলেও জাপানে উহা! একটি 

সামািক গে রব। ভ্রুণ নষ্ট মাত্রই কিছুকাল পূর্বেও এদেশে অপরাধ ছিল। কিন্ত 
সম্প্রতি বিশেষ ক্ষেত্রে উহা আইনান্তমোর্দিত হয়েছে । ইংলগু প্রভৃতি কয়েকটি 

দেশে আত্মহস্তারকদের সম্পর্ডি গভর্মে্ট বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু এই দেশে 

এরূপ কোনও রীতি নেই। এই জন্য পাপ হলেও উহা! অপরাধ নয় | 

[ অন্যায়, পাপ ও অপরাধের মধ্যে যা কিছু প্রভ্দে তা গুরুহের তথ। ডিগ্রির । 

উহাদের এ প্রভেদ*বিষয়বপ্তর তথা 'কাইগ্ডের নয়। এই তিনটির মধ্যে একই 

অপরাধম্পহা কম মাত্রাতে, মধ্য মাত্রাতে এবং বেশী মাভ্রাতে থাকে। 

এজন্যে প্রায়ই অন্ঠায়ী থেকে পাপী এব' পাগী থেকে অপরাধী হতে দেখা 

গিয়েছে। ] 
(৩) পূর্ব-কাপ্নত £ প্রকৃত অপরাধ সবদাই পৃব-কন্সিত হয়ে থাকে । এক 

প্রকারের ব্যভিচার ৪ বিশ্বাসঘাতকতা! কখনও পুব-কল্পিত ভাবে সমাধা হয়নি । 
কেহ যখন পরক্ত্রীর সহিত প্রথম আলাপ করে তখন তার মনে কোনও অসং 

উদ্দেস্ত নাও থাকতে পারে। পরবর্তীকালে অতি ঘনিষ্ঠতায় কোনও এক 
দুর্বল মুহুর্তে হঠাৎ তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অন্থরূপভাবে গচ্ছিত দ্রব্য গ্রহণ 
করার কালে বহু ব্যক্তির এ দ্রব্য আত্মসাৎ করার ইচ্ছ। থাকে না। পরবর্তীকালে 

্রারুণ অভাবে ও লোভ বশতঃ উহা৷ তার! আম্মসাৎ করে। কিন্তু উহাকে অপরাধ 
রূপে স্বীকার করলে ৪ উহ! দেওয়ানী মামলাতে পড়। উচিত। অপরাধী হলেও 

এর! দৈব ব। আকন্মিক শ্রেণীর অপরাধী । 

কিন্তু কেহ ব্যভিচারের উদ্দেস্টে একটির পর একটি নারীর সহিত ভাব জমালে 

কিবা আত্মমাতের উদ্দেশ্তে কারো বিশ্বান উৎপাদন করলে তার এঁ 

অপকার্যসমূহ গুরুতর অপরাধ । এছ্ন্যে তাদের কঠোর দু প্রাপ্য ছয়ে থাকে, 
অন্যথায় ওদের ষথাক্রমে অন্ায়ী বাঁ ।পাগী বলা সমীচীন হবে। 

(৪) আদর্শ-হীন £ প্রকৃত অপরাধীকে সব ক্ষেত্রে আদর্শহীন হতে হবে। 
ওদের মধ্যে কোনও আদর্শ না থাকাতে ওরা আদশমুক্ত | রাজনৈতিক অপরাধ 
সমূহ প্রারই আদর্শযুক্ত হয়ে থাকে । ওর! কোনও না কোনও আদর্শ ঘারা 
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পরিচালিত হয়। এই জন্য উহার্দের কখনও প্রকৃত অপরাধী বল। হয়নি। আর্জ 
যে বিদ্রোহী, কাল তাকে লোকে দেশপ্রেমী বলেছে। এই সকল অপরাধ ওরা 
মাত্র রাষ্ট্রের আইনের তথ! রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে করেছে। সমাজের ও জাতির 
বা স্বদেশের বিরুদ্ধে তারা অপরাধ করেনি। এদের বিপথগামী ভেবে রাষ্ট্র তাদের 

কিছুটা ক্ষমার চক্ষে দেখে ও বিশেষ হযোগ সবিধ! তাদের দিয়ে থাকে । কিন্ত 

তার! সেই সঙ্গে সমাজকে বিব্রত করলে তার! নিশ্চয়ই অপরাধী হবে। 

মাতার প্রতি সহানুভূতি এবং পিতার প্রতি ক্রোধ ও হিংসা কিছু বিকৃত 

রাজনৈতিক অপরাধের জন্মের কারণ। এখানে তার মন পিতৃরূপী রাজা হতে 

মাতৃরূপী পৃথিবীকে তথা ভূমিকে “উদ্ধার করতে চায়। এই জন্য শিশুদের 

গোচরে যৌন-সঙ্গম কর। উচিত নয়। মাতাপিতার এই বিষয়ে সাবধান হওয়া 

উচিত হবে। 
(৫). অসামাজিক £ এই অপরাধসমূহ ছার! পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে 

সমগ্র সমাজের ক্ষতি হওয়া চাই। কেহ মাতা৷ ভ্মীর প্রতি যৌন অপবর্মে ক্ষিপ্ত 

হয়ে এ বলাকারকারীকে হত্যা করলে তার এ অপরাধকে প্রকৃত অপরাধ বল৷ 

যায় না। তাব এ কার্য অসামাজিক তো! নয়ই ঃ বরং এতদ্বারা নে সমাজকে 

বক্ষ করেছে। এক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রবিধির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। রাষ্ট্র বা 

সমাজের বিকদ্ধে সে কোনও অপরাধ করেনি। রাষ্ট্রের করণীয় কার্য সে স্বহন্তে 

গ্রহণ করার জন্য মাত্র সে অপরাধী । কারণ ফরিয়াদীর উপর শান্তি দেওয়ার ভার 

নিরাপদ নয় |* তবে এ ক্ষেত্রে বিচারের সময় তার কার্য বিবেচন। করে লু দণ্ড 

দেওযার রীতি আছে। 

নেপাল প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে পূর্বে এইরূপ ক্ষেত্রে ছুই জন সাক্ষী রেখে এ 

ুর্ৃত্তকে হত্যা কর! & কালে আইনসিদ্ধ ছিল। এজন্য সেই ব্যক্তি দণ্ডিত না 

হয়ে প্রশ্সিত হযেছে। 

(৬) স্বার্থযুক্ত £ প্রন্কত অপরাধ প্রতিটি' ক্ষেত্রে স্বার্থযক্ত হয়ে থাকে। 

ৃটাস্তন্বরূপ ক্লিপটোম্যানিয়াক অপরাধ রোগীদের সম্বন্ধে বল! যেতে পারে। 

এই অপরাধীর। তাদের কোনও লাভের বা! স্বার্থের জন্য অপরাধ করে না। 

তাদের আম্য অপস্পৃহা! উপশমের জন্থ মাত্র তা অপকর্ম করে। এর! চুরির 

পর অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। জুব্যটি মালিককে ফেরৎ ন! দিতে পারলে উহা 

তারা বিনষ্ট করে। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলে তার! প্ররুত অপরাধী নয়। 

উপরস্ত এদের কোনও অপবর্ম পূর্ব-কল্পিত হয়্নি। 
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(৭) জানত : উন্মাদ বা শিশুদের দ্বারা কত কোনও অপরাধ অপরাধরূপে 
বিবেচিত হয় না। উন্মাদদের প্রতিরোধশক্তি বিনষ্ট হওয়াতে এবং শিশুদের 
প্রতিরোধশক্তি গডে ন! উঠাতে তার অপরাধী নয়। ভ্রমবশতঃ ওষধ্রমে 

কেউ কাউকে বিষ খাওয়ালে উহাকে অপরাধ বল] হয ন|। প্রকৃত অপরাধ 

সর্বদা বুঝে-হুঝে ও সঙ্ঞানে কর! হয়ে থাকে। 

(৮) স্বেচ্ছারুত £ প্ররুত অপরাধ আপন উদ্যোগে স্বেচ্ছারুত রূপে কর। 

হয়ে থাকে । গ্রাণভয়ে ভীত হয়ে অপরের ইচ্ছাতে ও নির্দেশে অপকর্ম কর! অপরাধ 
নয়; অপরের দ্বার। প্রভাবিত হয়ে কোনও অপরাধ করলে উহা প্রক্ুত অপরাধ 

নয়। স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী কিছু নেতা ভূল আদর্শ ছারা অপরাধ-মুখী লোকদের 
বহু জঘন্য অপরাধে লিঞ্চ কবেছেন। এরা বনু মুখরোচক বাক্য ছার ওদের 

সুপ্ত অপম্পৃহাকে বহির্গত করেছেন। যথা, “এ ব্যক্তি বহু দবিদ্রের অর্থ আল্মসাৎ 
করেছেন। অতএব ৬ুঁদের-ধন সম্পন্তি লুঠ করলে উহা! পাপ নয়। কিংবা এ ব্যক্তি 

বহু নারীর সর্বনাশ করে থাকেন ১ গুকে হতা। কপলে তোমাদের পুণ্য আছে।" 
ইত্যাদি । এজে্ট প্রোপোগেটর ছার! প্ররোচিত হযে € বনু সরল ও সাধু ব্যক্তি 
অপরাধ করে থাকেন। বাকৃ-প্রয়োগ ত৭| সাজেস্সনের ক্ষমত। অসীম । গণ- 

বাকৃ-প্রয়োগ ব। মাস সাজেস্সন বত লোককে একত্রে অপরাধীতে পরিণত করছে 

সক্ষম। জনসভাতে সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শোতাদের সাম্্দায়িক এএ* 

অসাশ্রদ্ায়িক বন্কৃতা শ্রোতাদের অসাম্প্রদায়িক করে। প্রভাবিত ন। 

হলে স্বাভাবিক অবস্থায় এর। কোন অপরাধ করল "না| প্রভাব 

দ্বারা একটি নিশেষ মানসিক অবস্থ। হষ্ট হথে পাকে । ই'রাজিতে উহাকে 
হিপনোটিজম খলা হয়। উহার "রীতি-নীতি সম্বন্ধে কিছুট। ব্যাখা। 

করা যাক। 

সাধারণতঃ পথে ঘাটে বা প্রেক্ষাগুভে যে জঙ্গেহনবিচ্য! গদশিত হয়ে থাকে 

তার মধ্য কারসাঞ্জি ন। ফ্রড পাকে । বৈজ্ঞাণিক সম্মোহণ্ সঙ্গে উহার কোনও 

সম্পর্ক নেই । বৈজ্ঞানিক সন্দোহনে বিশ্ষ গ্রঞ্রিয়ার ছার। নিম্নোক্ত তিনটি বিশেষ 

মানসিক অনন্থ| তথ] মেনটাল কনডিসন সষ্টি কর] হয়। 

প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ বাকৃ-প্রমোগ ত৭। সাজেস্সন হার। দে প্রতিরোধ- 
এক্তি তথ। রেজিসটেন্স পাওয়ার কমান হয়। এতছাবা তাদের বিচারশক্কির 

সাময়িক বিলোপ ঘটে। উহাকে ইংরাজিতে টেমপোরারি সাসপেনসন অফ, 

ক্ষাজমেণ্ট বলা হয়। তবে বাক-গ্রয়োগগুলি তার বিশ্বা্ত রূপে প্রয়োগ করতে 
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হবে। এেই সঙ্কে তাকে বুঝ/তে হবে যে, উপকার করার ক্ষমতা তার আছে এবং 
সে এ লোকের উপকার করবে। কেউ কারোকে কোনও শক্তিতে সন্মোহিত 
করতে পারে না। সম্মোহিভ ব্যক্তিরা আপন স্বার্থে ইচ্ছাকৃত ভাবে তা হয়ে 
খাকে। উহার! প্রায়ই স্বার্থান্বেবী হয়ে থাকে এবং উহার! কিছু পেতে বা লাভ 
করতে চায় ১ ষথা, পুত্রের চাকুরী, কন্তার সংপাত্র, রেস খেলাতে ভিত, স্ত্রীর 
রোগমুক্তি কিংবা নিজের ভগবৎ প্রাঞ্চি ইত্যা্ধ। শ্ব-জাতির উপকারও তাদের 

নিকট এক প্রকার স্থার্য-সড়ূত পাওয়ার মত। 
গুক্ষ শি্কে নির্দেশ দিল, সে যেন ব্রিতলের।ছাদে রৌদ্রে ছুই ঘট। দাড়িয়ে 

থাকে। অতি বিজ্ঞ শিশ্বুও গুরুর আদেশ পালন করবে। গার ধারণী। হবে 

উনি শিত্যের উপকারার্ধে এ আদেশ দিলেন। এর গুহ কারণ শিশ্ত না বুঝলেও 
এ গুরু ত| অবগত আছেন । এর পর এ গুরু শিশ্কে ছাদের কানিশের ধারে 

দাড়াতে,বললেও সে তার সেই আদেশ শিবিচারে পালন করবে । কিন্ত এ গুরু 

এ ছাদ থেকে তাকে নিচে লাফিয়ে পড়তে বণ মাত্র সে পিছিয়ে এসে এ গুরুকে 

চপেটাঘাত করবে। কারণ তখন খে খুববে যে, এ আদেশ তার স্বার্থের 
পরিপন্থী | উনি তাব ক্ষতি তথ! তাক্ষে হতা। কবতে চান , ইহ! বুঝামাত্র এ শিবা 

গুরুর প্রভাব হতে মৃক্ত হবে। 
এই বিদ্যা ধারা সোকের অপকারের মভ বনু উপকার করাও সমব। 

মনোবল রক্ষার্থে ভীতি দূরীকরপার্থে উহ অন্যতম সহায়। “কিছু ভয় নেই 
লাগবে নাঃ ডালে হয়ে যাবেন», প্রভৃতি বাকৃ-প্রয়োগ দ্বাবা জানী ব্যক্তির 
দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি নিরাময়ে সক্ষম হন। 

"সাধু-মন্য ব্যক্তিদের শিব্যরা,আড়কাঠি তথ এজেন্ট রূপে নৃতন শিব রিট 
করতে বহু প্রকার বাকৃ-বন্তাস সরলমতিদের বিশ্বান্ড রূপে সই করে? ষথা, 

'আচ্ছ। ! ওর ঘর্দি রোগ সারানোর ক্ষমতা থাকে তো৷ গত বছর গুর নিজের 

নিমোনিয়। হলো৷ কেন? এর এরূপ উত্তর হবে ২ “ভ| বুঝবি জানো না! এ 

রোগ এক ভক্ত শিষ্ের হবাব কথা । কিন্তু উনি তা নিজ দেহে নিয়ে এ বাত 

শিশ্তকে রক্ষা করলেন।' “এই মাজ দেখে এনাম গুরুজীর কনিষ্ঠ পুত্র গেটে 

বসে শিশ্ত-কন্যার্দের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করছে; এর পর আর আমার তোমার 

গুরু-সন্নিধানে বাবার প্রবৃত্তি হলো। না:। এর উত্তর এইরূপ হবেঃ “আরে এ 

তো কালভৈরব, ওখানে তোমাকে বাধ! দেবার জন্ত বসে রয়েছেন। এ 

সকল বাধা তথা বিতৃষণ দূর করে সেখানে পৌছতে হবে ) ইত্যাদি।' এইভাবে 

হু 
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নম্মোহিত বরে শিল্দের অর্থে বহু সস্ত্রীক গুরুর অট্টানিক। উঠছে ও সেই লক্ষে 

গদেরই অর্থে খোক। মহারাজ বিলাত গিয়েছে ।* ] 
উপরোক্ত আটটি বৈশিষ্টাযুক্ত অপরাধকেই প্রকুত অপরাধ বল! হয়েছে। 

এই জন্য দৈব অপরাধী, প্রাথমিক অপরাধী, রাজনৈতিক অপরাধী এবং অপরাধ- 
রোগীদের আমি প্রকৃত অপরাধী বলিনি। এদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টের সষ- 

গুলি সমানহাবে থাকেনি । অন্ত বৈশিষ্টযগুলির উগ্রভাও তুলনাতে ওদের মধ্যে বু 
কম দেখ! ঘায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে প্রককুত অপরাধীদের জ্ত 
শিম়োক্ত পরিসংজ্ঞাটি নির্ধারিত কর! হয়েছে। অপরাধীমাত্রই স্বেচ্ছা 
ও সঙ্ঞনে অপরাধ করলেও উহা! একশ্রেণীর অপরাধ-রোগী এবং উন্মাদ ও 

শিশুদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। অন্তদ্দিকে রাজনৈতিক অপরাধী প্রা-ই আঘর্শ-যুক্ত 

হয়েথাকে। আদিষ্ট ও আবিষ্ট এবং লম্মোহিত ও প্ররোচিত অপরাধ।দের 
সম্পর্কেও কিছুট। এরপ বল! ঘায়। 

“মানুষের সহাতীত গুরুতর জ্ঞানতঃ ও স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতিকারক আদর্শহীন্ 

্বার্থযুক্ত অসামাদ্দিক পূর্বকল্পিত ও সর্বজনগ্রাহা অকার্ষ বা কুকার্ষকে বৈজ্ঞানিক 

ভিতিতে অপরাধ বল! হয়।” 

আমি আমার নুব।্ধ কর্মজীবনে প্রায় ১৮ শত প্ররুত অপরাধী, অপরাধ- 
মুখী ব্যক্তি, অপরাধ রোগী, প্রাথণিক ও দৈব অপরাধ। এবং রাজনোভক 
অপরাধীদের স্কঙাব চাবএকাবাবণা ও পাঁরবার নম্পকীয় তথ্য সম্বন্ধে অবহিষ্ত 

হযে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। 

[ সহযেগীব অপরাধ তথ! বন্টি-বিডটিং অফেন্স, ক্ূুপেও একপ্রকার অপরাধ 

আছে ; এদের কোন শ্রেনীর অপরাধা বলা হবে 1কংব! ওরা আধপে অপরাধা 

কিন। তাও বিবেচা । এদের ক্ষেত্রে কেকার বিরুদ্ধে এ অপরাধ করলো! ভা 
বুঝা দুক্ধর। ওদের অপরাধ কতোটা সখাজের বিরুদ্ধে গেন তাও বুঝে হবে। 
এক্ষেত্রে উভষের অপরাধ প্রায় মমান সমান থাকে । নরণারীর ব্যাভিচার এক 

কিছু "মোটর কলিসন” মামল1 এই শ্রেণীর অপরাধ । 

যৌনঙ্জ ব্যভিচার এবং পলায়ন ও বহিষ্বরণ অপকর্মে নর ও নানীর উভয়ের 

ষম্মতি-ক্রমে ঘটাতে উহাদের দ্াপ্রিহ্ব সমান সমান । কিন্ত রাষ্ট্রীয় আইনে এম্স্ 

মাত্র পুরুষ লোককে দায়ী করা হয়ে থাকে । এই মামলাতে নারা নাবালিক। হবে 

উহাকে প্রদর্শনী-্রব্য তথা একিজিবিট রূপে ধর! হয। কিন্তু উভয় পক্ষ 

নাবালিক! ও নাবালক হলে উহাতে মাঞ্ধ বালকটিকেই “কিশোর-ম্পন্াধ।' 
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[ জুভেনাইল ] রূপে দায়ী কর! হম্ব। এখানে আইন কেবলমাক্র নারীকে 
সর্বাগ্রে রক্ষা! করার দ্বায়িত্ব নিয়েছে। কোনও এক বয়স্ক নারী এক নাবালক 

বালকের সহিত ঘৌন সঙ্গমের চেষ্টাতে এ বালকের অপাঙ্গ আহত করেছিল। 
এক্ষেত্রে মাত্র এ নারীকে পুলিশ-অগ্রান্থ [ ননকগ. ] অপরাধ “্যাসণ্ট তথ! 

স্বল্লাঘাত' অপরাধে অভিযুক্ত কর! হযেছিল। কিন্তু এ বালক বয়স্ক লোক হলে 

তাকেই নারীঘটিত অপরাধে অভিযুক্ত করে মেয়াদ দেওয়। হতো | 
মোটর সংঘাত তথা কলিসন ঘটনা বস্ততঃ পক্ষে বহু প্রত্যক্ষদর্শী-মন্ত 

ব্যাকির! প্রায়ই দেখে না। দূর্ঘটনার অব্যবহিত পরে ত্যত্তকারী পুলিশ ঘটনা- 

স্থলে গেলে দোকানী নাক্ষীগণ শুধু বলবে যে, হঠাৎ আওয়াজ শুনে তার। মুখ 
তুলে চার ও দেখে যে, এ গ্রাডিটা ওখানে এবং এই গা।ড়ট। এখানে পডে 

বষেছে। কিন্তু বন্ধ ঘণ্টা বা কয় দিন বাদে ত্দস্তকারী কর্মীর তদন্তে গেলে 

সাক্ষী কিছু না দেখেও এ ঘটনাটি কিরূপে হবেছিল বা৷ ভা হওশা! স্ভব সেই 
সম্বন্ধে মনে মনে করন। করে। বেশ কিছুক্ষণ এইকূপ চিন্তার পর মনস্তা্িক 

কারণে সে কিছু পরে উহ! একপে ঘটেছিল এবং উহা নে এরূপই দেখেছিল বলে 
বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে। এই জন্য দেরীতে পুলিশ উহার তদন্তে এলে 
দাক্ষীর। সত্য ব্ধপে বিশ্বাস করে তাদের সাক্ষ্যে মিথ্যা কথাই বলে। 

এক্ষে৫জরে গরীব পথচারীদের ষ। কিছু ভাবনা তা ধনী মোটরবিহারীদের 
বিরুদ্ধে গিেছে। আহত পথচার।দের প্রতি ওদের স্বাভাবিক "সহানুভূতি উহার 
কারণ। অন্যদিকে মোটরবিহারীদের অনিজ্ঞতা এই ষে, এদেশের লোক পথ 

চলতে জানে না। এজন্য মোটরের মালিক ও ড্রাইভারদের ঘা কিছু ধারণ। তা 

এই পথচারীদের বিরুদ্ধে যাওয। স্বাভাবিক । এইজন্ পশ্চাদ্দগামী অন্তান্ত 

মোটর আরোহীরা৷ এই দূর্ঘটনা সম্বন্ধে তাদের বিলদ্িত সাক্ষ্যে তাদের ধারণাকে 
সত্য বুঝে মিথ্য। বিবৃতি দিয়েছে! এই কারণে পুলিশ কমীদের এইরূপ তান্তে 

ক্রতগর্ততে ঘটনাস্থলে পৌছনো। উচিত হবে। 
[ বিঃ দ্রঃ_বছ ক্ষেত্রে গৃহপলাতক বালকরা গৃহে প্রত্যাগমনের পর তাদের 

বয়স্ক নেতাদের পরামর্শে অভিভাবকর্দের নিকট কৈফিষৎ দিতে বহু মিথ্য। ঘটনার 

উল্লেখ করে। এইগুলি সাময়িক খটন ধলীর সহিত সামপ্তস্ত রেখে রচিত 

হঘ। যথা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে তারা বলে যে, বিধর্মীর! হত্যার উদ্দেশে 
অন্য বালকের সহিত তাকে বস্তিতে বন্দী করে রেখেছিল । অন্য বালকদের ওর! 

কাটতে আরম কর! মাত্র এক দয়ালু বৃদ্ধার সাহায্যে সে বেড়া টপকে ব৷ তা 
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ভেঙে পালিয়ে এলো 1 ' বিগত দ্বিভীয় বিশ্বযদ্ধকালে বাটা ফিরে তার! কৈফিয়ৎ 

বন্ূপ বলেছে" যে, আমেরিকানর! তাকে স্ত্রীকে তুলে কোিমার নিকট নিয়ে 

গিয়ে ভৃত্য করে রেখেছিল। ওদের জনৈক জেনারেল তা] জানতে পেরে তাকে 

মুক্তি দিয়ে ওদের কলিকাতাগামী ট্রাকে এই মাত্র এখানে পৌছোলে!। 

মংবাদপত্জে এইরূপ ঘটনা! বেরোলে তাদের এই বিষয়ে আরও স্থবিধ। হয়েছে। 

কিন্ত এইরূপ কোনও উত্তেজক ঘটনা শহরে নাথাকলে তার। এজন্য 1 কিছু দোষ 

ভা সাধু ও সন্ন্যাসীদের উপর আরোপ করেছে । বা, এক কাপালিক সাধু তাকে 

মন্্পৃত উঁধধে অভিভূত করে বা কোনও তন্কর তাকে দলে নিতে মিষ্রি খাইয়ে 

অজ্ঞান করে অপহরণ করেছিল। এ কাপালিক সাধু গহন অরণ্যে এক কুঠিতে 

তাকে অন্য বহু বালক সহ বন্দী করে রেখেছিল $ মা কালীর সম্মুখে খাড়। দিয়ে 

উনি প্রতিদিন এক এক জন বালককে বলি দরিয়েছেন। কেবল মা সে-ই 

কৌশলে পলায়ন করেএক রেল ইষ্টিশনে এলে স্টেশনমাষ্টার দয়া করেতাকে একট 

কলিকাতাগামী ট্রেনে টিকিট কেটে তুলে দিয়ে ছিলেন। তম্বর দূল সম্বদ্ধে প্রায়ই 

এরা একটি ভূগর্তের কক্ষের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এইগুলিকে প্যাখোলজিক্যাল 

লাইজ বা মিথ্যা'রোগ বলা হয়ে থাকে । এক্ষেত্রেও বহু বালক তাদের সম্ভাব্য 

কৈফিয়ৎ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করার পর মনস্তাত্বিক কারণে উহ সত্যই এরপভাৰে 

ঘটেছিল বলে তার। একসময় বিশ্বাস করতে আরম করে । 

এই সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকরা স্েহবশতঃ তাদের পুত্রদের এ সব অলীক 

কাহিনী মত্য রূপে বিশ্বাস করে আতঙ্কিত হয়ে পুলিশে ভাইরী করেছেন। কিন্ত 

পুলিশ বছু চেষ্টা করেও একটি ক্ষেত্রেও এইকপ কোনও ঘটনার প্রমাণ খুঁজে 

পায়নি 1] 
পাপী ও অন্তায়ীদের সংখ্যাধিক্যের সহিত ষে অপরাধীদেরও সংখ্যা বধিত 

হয় তা ১৮২* থুষ্টাবে ইল্স্থানের [ :7019:70 ] সমাজ-ব্যবস্থ। থেকে প্রমাণ 

কনা যাবে। এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামক প্রামাণ্য গ্রস্থ থেকে জানা বার 

যে, এ সময় ইংল্যাণ্ডে প্রতি ২৪ জন ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিল অপরাধী । এ 

গ্রন্থ হতে এও জানা যায় যে, এ সময় ইংরাজ সুসান, অধিকাংশ ব্যক্তি ছিল 

পাঁপী কিংবা অন্যায়ী। এ সময় ইংরাজি দালি ওর ব্যাপুকত। এ 

পুস্তকের নিয়োক্ত আখ্যান হতে বুঝা 1... 

ধ& সময় ইংরাজ বালকদের রি ডু] ছিল 

বালকর। চাদ! তুলে একটি ন্ট গাও 

বস্তির 
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গ্রাভীটিকে একটি নিদিষ্ট স্থানে এনে তার ছুই কানে মটরদান। ভরা! হতো, 

গাভীটি ঘন্ত্রণায় অস্থির, হয়ে ছুটাছুটি শুর করলে সকলে সোল্লাসে তাকে খুঁচিয়ে 

খুঁচিয়ে নিহত করতে।।' 
এই থেকে বুঝা যায় যে, তৎকালে ইংল্যাণ্ডের মানুষ কিন্ধুপ অন্তা্মী ও 

পাপী ছিল। এই অবস্থায় সেখানে অপরাধীর সংখ্যা যে বধিত হবে 

ভাতে বিচিত্র কি? এঁকালে ইংরাজরা৷ হ্ৃতসর্বস্ব হবার ভয়ে বাটার বাহির হতে 
নাহস করতো! না। এর থেকে অব্যাহতি পেতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে লর্ড পিল প্রথন 

পুলিশ বাহিনী হি করে সর্বগ্রথমে বাঁস্তগুলি অপসারণ করে ওখানকার 

অন্তায়ী ও পাপীদের প্রথমে দমন করলেন। এই পাপী ও অন্যায়ীদের দমন করাব 

সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের সংখা! এমনিই কমে এসেছিন। এইভাবে একটি 

অপরাধমুখী জাতিকে নিরপরাধী ও আইনান্থ্রাগী দ্রাতিতে পরিণত কঝ৷ 

সব ২4। 

এর বিপরীত চিত্রও ব্রক্ষদেশ মাদি দেশে দেখা গিয়েছিন। বৌদ্ধধর্মাবলক্বী 

রক্ষগাতি একদ। সতাবাদিতা! ন্যায়পরায়ণতার জন্য ভারতের মত বিখ্যাত ছিল। 

কিন্তু ব্রিটিশর! ব্রদ্ষদেশ জন করার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন করতে 

মচেষ্ট হয়। উহার ফলে জনগণের উপর বৌদ্ধ ফুন্দিদের প্রভাব ধীরে ধীরে 

কমে আদে। ওদের মন্তানগণ পূর্বের মত পিতামাতার বাধ্য থাকেনি। কৃষকর। 

কৃষিকর্ম ছেড়ে পরিবারমুক্ত হয়ে দূর শহরে উদ্যোগশিল্পে শ্রমিক হয়। 
নাগরিকরা পারিবারিক প্রেম ও জাতীয় সংস্কৃতি হারাতে থাকে । উহার 

এবশ্ঠমভাবী ফনম্বরূপ অন্তায়ী ও পাগী এবং তদ্কারণে অপরাধীর সংখ্যা বাড়তে 

খাকে। এই ভাবে ব্রহ্ধদেশকে উহার ত্রত উন্নয়নের মূল্য দিতে হয়। 
উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে, বস্তি উন্নয়নের বদলে বস্তি উচ্ছেদের 

প্রয়োজন সর্বাগ্রে। বস্তিগুলিতে ভদ্র গৃহস্থ পরিবারগুলি একই জলের 

চৌবাচ্চা ও পায়খানা। বাবহারে বাধ্য হয়। উপরস্ত অভিভাবকর। তাদের 

সম্ভানদের মন্দ সঙ্গ ও পরিবেশ হতে রক্ষা করতে অক্ষম হন। বহুবিধ স্বভাবের 

ও চরিত্রের ব্যক্তি এখানে এক একটি কক্ষে বসবাস করে। 

ভূলে গেলে চলবে ন| যে, পারিবারিক প্রাইভেসী-বোধ হতে উদ 

, মভাতার সৃষ্টি হয়েছে।* এই সকল বস্তিবাসীদ্বের ইমপ্রভমেন্ট স্রীষ্টের বৃহৎ 

* বাথরুমের প্রাইতেসী-বোধ চিন্তানীল পর্ডিতদেব সৃষ্টি করে। বহু বৈজ্ঞানিক ও দ্বার্শনিক 

তথ্য প্রাইভেট বাথরুমে ভাব! হয়। বাধরুমের মত অতো প্রাইভেসী কাকর শয়নযঘরেও খাকেনি। 
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অটটালিকার পৃথক ফ্র্যাটগুলিতে উঠিয়ে নিলে দেখ! গিয়েছে বে, পারিবারিক 
প্রাইভেসী-বোধের সথিতে তাদের সম্তানদের চরিত্রের মান উন্নত হয়েছে। 
সকল ফ্ল্যাট সম্বলিত অট্টালিকার সম্মুখে নির্ধারিত খোলা৷ পার্কগুলিতে ক্রীভারত 
বালক ও বালিকাদের ব্যবহার এই মতবাদ স্বপ্রমাণ করবে। 

মধ্য কলিকাতার বস্তিগুলি ইমপ্রুভমে্ট ইরা্ট সেণ্টান এভিহ্্য তৈরী কালে 
অপসারণ করলে জোড়ার্সীকো। থানার এলাকাতে অবিশ্বাস্ত রূপে অপরাধ এবং 
অপরাধীর নংখ্যা। কমে যায়। কলহ্বো। শহরে পুলিশ বাক্তিরা আবাসের অভাবে 
বস্তিতে মন্দ ব্যক্তিদের সহিত একত্রে বসবাস করতে ॥ ওদের সেখান থেকে 
নবনিমিত কোর়ার্টারগুলিতে স্থানান্তরিত করা মাত্র অচিরে এ শহরেৰ 
অপরাধ ও অপরাধীদের সংখ্য। অর্ধেক হয়ে যায়| 

)॥৩॥ 

অপরাধ-স্পৃহা। 
আমাদের মধ্যে অপম্পৃহা তথ মন্দ প্রেরণ! রূপ একটি বৃত্ত আছে। এই 

অন্য মান্তুয পৃথিবীতে অপরাধ করে থাকে । এই অপরাধ-প্রবপত। মানুষ জৈব 
কারণে প্রাঞ্ত হয়েছে। যুগ যুগ পূর্বে তৎকালীন আর্দি মনু সমাজে সভ্যযুগের 
বহু অপকার্য অপরাধরূপে বিবেচিত হয়নি। ডাকাতি রাহাজানি চুরি বলাৎকাৰ 
বাভিচার প্রভৃতি অপকার্য এ কালে বরং বীরত্বের ও ধর্ততার কার্ধৰপে 
প্রশংসিত হয়েছে । কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সহিত সেই প্রাচীন যুগের বহু 
ধারণ! ও স্বভাব অধুনা কালে পরিতাক্ত হযেছে । সমাজ গঠনের জন্য পাবস্পবিক 
স্বার্থে তৎকালীন বহু কদাচার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। 

কিন্তু এই জগতে কোনও কিছু একবার জাত হলে তা! কখনও লোপ পাষ 
না। প্রকৃত পক্ষে এ জগতে হারায় নাকো কিছ়। উহা মানুষ চেষ্টা ছারা 
কেবল মাত্র প্রদ্দমিত করেছে । কোনও কারণে এ স্পা জাগ্রত হলে মান 
অপরাধ করে থাকে। 

উপরোক্ত অপরাধ-্পৃহা অপেক্ষা প্রাচীন অন্ক একটি বৃত্তি জীব হ্টির আদি 
কানে আমরা আঞ্জিত করেছিলাম । উহাকে আমর1।'যৌন-স্পৃহা” রূপে অভিহিত 
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করে থাকি। সভ্য মান্য ভার অপরাধ-স্পৃহার মত এই যৌন-ম্পৃহাকে সম্পূর্ণরূপে 
প্রমিত করেনি। কারণ পৃথিবীতে ধংশ রক্ষার কারণে উহার প্রয়োজন আছে। 

মান্য এই যৌন-স্পৃহাকে বিবাহাদির মাধ্যমে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেছে । এই জন্য 
আমর! যৌন-স্পৃহার মত অপরাধ-স্পৃহ। অতে। ভীব্রন্ূপে অঙ্থভব করি না। 
অধিকস্ত মনো-জগতে ঘেটি ঘতে। পুরাতন ভার শক্তি ততো বেশি হয়। 

'কিন্ত এই ষৌন-স্পৃহ| আমাদের অপরাধ-স্পৃহার সমভিব্যাহারে বহির্গত হলে উহ! 
জঘন্ত অপরাধ । উহাকে অপহরণ এবং কল।ৎকার আদি যৌনজ্ব অপরাধ বল। হয়ে 

থাকে। 

অপরাধ-স্পৃহা আমর! উপরোক্ত ভাবে দৈব কারণে প্রাপ্ত হয়েছি। কিন 

পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এই মতবাদ স্বীকার করেন না । তারা কেউ কেউ বর্তমান 

কালীন আদি গোর মাহুযদের সহিত কিছুকাল বাস করেছেন। তারা ওদের 

মধ্য খু উচ্চ নৈতিক মানের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্ত এরা ভুলে যান যে 

শকস্থানে কোনও মনুষ্ুগোর্ঠি সির হয়ে নেই। মধ্যে মধ্যে তুকিস্তাব গ্রহণ 

করনেও কমবেশি তারাও আগয়ান , এদের মধ্যে আদি মনুয্য্থলত স্বভাব কিছু 

কিছু আছও দৃষ্ট হয়। 
এই পণ্ডিতগণ ভুলে বান বে, বানর হতে মানুষের উত্তব হয়ান। বানর ও 

স্বান্থুয উভয়ই কোনও এক বানরাহ্ুরূপ পূর্বতন জীব হতে উদ্ভূত। অন্থরূপভাবে 
অধুনাদৃষ্ট কোনও অনগ্রসর মন্থব্বগো্ী হতে বর্তমান সভ্য মানুষের জন্ম হয়নি। 
অই উভন শ্রেণীর নরপোষ্ঠী কোনও এক প্রাচীন মন্যাগোষঠী হতে সৃষ্ট হয়েছে। 

এখন বিবেচ্য এই যে, এ প্রাচীন মন্ুস্তগোষ্ঠির স্বভাব চরিকজ্জ কিরূপ থাকা 

সভ্ভব। প্রস্তর যুগে ওদের সর্বদা আত্মরক্ষার অন্য ব্যস্ত থাকতে হতো। 

সভখনও তার! সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে একাচারী। হিংশ্র অন্ত এবং অন্য বন্য-মান্ুষের 

সঙ্গে তাদের সর্বদা যুদ্ধ করতে হতো৷। ওরূপ অবস্থায় তারা চতুর ও হিংশ্র হতে 
বাধ্য ছি । পৃথিবীতে জীবি5 থেকে বংশরক্ষার অন্য তাদের অপন্পৃহার সাহাষা 
অপরিহার্য ছিন। দূর অতীতের এ বন্য-মান্ুষের নবমুণ্ড তথা! করোটি হতে 
ভাদের মূখাকৃতি পৃনর্গঠিত করে তার্দের আমরা ভীষণাকতি দেখেছি । এ থেকে 
ক্পষ্টউতঃ তাদের হিংশ্র ও চতুর-ম্বভাব বুঝা যায়। 

আমরা হ্বীবজন্ত ও উত্তিদার্দির মধ্যেও চৌর্ধ-বৃত্তি ও বলপ্রকাশ দেখে 

থাকি। একজ্ীব অন্ত জীবের ভিম্ব চুরি করেছে বা বলপূর্বক ঘা কেড়ে 
নিয়েছে । কিছু উত্তিদকে ও ছোট ছোট কীঁটান্বিকে রঙের বাহারে ভুলিয়ে এনে 
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পিষ্ট করতে দ্বেখ! গিয়েছে । এইরূপ অপরাধ-গ্রবণতা উদ্ভিদ ও জীব জগতে 
একটি স্বাভাবিক ঘটনা । আমাদের মধ্যে অপরাধ-স্পহার অবস্থিতি প্রমাণের 

অন্ত নিয়োক্ত কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। শম্্যকুলের অন্তনিহিত 
দ্বাগ্রত বা! সপ্ত অপরাধ-স্পৃহ৷ এ থেকে স্থপ্রমাণিত হবে। 

(১) নিরপরাধ মানুষের অন্তশিহিত তথ মৃত্য অপরাধ-স্পৃহাকে কৃত্রিষ 
উপায়ে জাগ্রত করা সম্ভব । টপকা। ঠগীগণ ও নওসেরা অপরাধীরা প্রীয়ই সং 

নাগগরিকর্ধের এই উপায়ে প্রবঞ্চিত করেছে। এই ক্ষেত্রে ফরিয়াদীর। নিজেরাই 
কিছুটা অপরাধীর পর্যায়তৃক্ত হয়ে পড়ে। তদবস্থাধ তারা অন্যকে ঠকানো 

চেষ্টায় নিজেরাই ঠকে। প্রলুরধ ফবিযাধীব। তখন পিতলের পিগুকে স্বর্ণ বুঝে 
অর্থের বিনিময়ে উহা ক্রয় করে। স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় এ চোরাই দ্রবয 

ওরা নিশ্চয়ই ক্রয় করতো! না। ভূষ্বা জুয়া মামলাতেও দেখা! গিয়েছে যে, 
অপরাধীদের প্ররোচনাতে মূর্খ ও বোক! জমিদারদের ঠকাতে গিয়ে তার। 
নিজেরাই ঠকে গিয়েছে । এক্ষেত্রে নওসের! অপরাধীর। মুহুমুহ বাকৃ-প্রয়োগ 
দ্বারা অভিভৃত করে সং নাগারকদের প্রদমিত অপরাধ-স্প্ৃহাকে বহির্গত করে 
সমর্থ হয়। নিয়ে এই সম্পকিভ অন্য একটি উদ্দাহরণ উদ্ধত করা হলে।। 

“এক বাক্তি একটি সোনার গহনা আঁপনার নিকট বিক্রয় করতে এলে । 

এতে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে পুলিশের হেফাজতে দেবেন। কিন্তু এ ব্যদি' 
একটি সুন্দর ফাউন্টেন-পেন বিক্রয়ার্থে আপনার নিকট আনলে আপনি অতোট। 
ক্রুদ্ধ হবেন না। এ হুন্দর কলমি হাঁতে তুলে পরীক্ষা করে আপনি বলবেন £ 

বাঃ! বেশ কলমটি তো । বেটা চোর, ষা। আম ওটা নেবে! না। এখানে 

আপনার অপরাধ প্রাতিরোধশক্তি বিলুপ্ধ না হলেও দুর্বল হলো। কিন্ত 

এ ব্যক্তি একটা স্থপ্রাচীন কিউরিও তথা প্রদর্শনী-দ্রব্য কিংবা একটি ছুপ্রাপা 
পুস্তক বিক্রয়ার্থে আনলে স্বপ্নমূল্যে উহা৷ আপান হয়তো। ক্রয় করবেন। এখানে 
ষে কৃষ্টি ও শিক্ষা আপনার অপস্পৃহাকে এতাবৎ কাল প্রদ্বমিত রেখেছিল সেই 

একই শিক্ষা এ কৃষ্টি আপনার 'গ্রতিরোধশক্তিকে বিচুর্ণ করে আপনাকে অপরাধী 

করলে ।” 

(২) ভেকজীব বেঙাঁচি অবস্থাতে মহন্তের ন্যায় জলে সঞরণ করে । কিন্ধ 

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উহা! ভেক জীবে বূপাস্তরিত হয়ে ঘায়। মত্ত থেকে উভচর তথা 

ভেক জীবের উৎপত্তি ইহ। প্রমাণ করে। অন্থরূপভাবে প্রঙ্জগাপতি জীবকে 

শুক-কীট অবস্থায় কেন্নো হ্্ীবের যত দেখতে । জীবজগতে এইরূপ শত শত 
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দৃষ্টাস্ত আছে। মাছষের ভ্রণের মধ্যেও এইরূপ বহু পরিবর্তন ছু হয়। 

মন্থস্ত-শিশুর পায়ের চেটে হাতের চেটোর মত সক্কোচনে সক্ষম । কারণ তাদের 
বানরাহ্থরূপ আদিপুরুষ'র| হাতের মত পায়ের দ্বারাও বৃক্ষশাখ! ধরতে । 

অনুন্ধপভাবে মন্ধস্তু-শিশ্ুর মধ্যে আমর! অপরাধ-প্রবপতার আধিক্য দেখে 

থাকি। এর! দ্রব্য অপসরণ বা তা কেডে নিতে সদ। ব্যস্ত। এর! স্বার্থপর 

ও লোভী এবং কলহ ও মারপিট প্রিয় । এরা মিথ্যা-প্রিয় ও চতুর হয়ে থাকে। 
কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সাঁহত এরা পূর্ব অভাম ধীরে ধীরে ত্যাগ করে। উহ 

নেঙাচির ভেক হওয়ার মত হয়ে থাকে । এতদ্বারা প্রমাণিত হয় ষে, পূর্বন 

অপরাধপ্রিয় মন্থম্ত-গোষ্ঠী হতে বর্তমান সত্য মানুষের স্থষ্টি হয়েছে। 

| মনুয্ব-শিশু তাদের আদি-পূর্বপুরুষদের চরিত্রের পহিত কিছু সভ্য মানুয- 

সলভ স্বার্থত্যাগ ও দয়া-মায়াও দেখিয়েছে । জীবঙ্ন্তদের মার-ধর করার মত 

তার। তাঁদের গতি দরদ প্রকাশ করেছে। এইগুলি অবশ্ত সাম্প্রতিক সভ্য 
পূর্বপুরুষ থেকে তার৷ প্রাপ্ত হয়েছে । শৈশবে উহার পরিমাণ অপন্পৃহার 

তুলনায় অতার্প হয় | 
(৩) ক্রিপটো ম্যানয়াক অপরাধ-রোগীদের নধ্যে দুষ্ট অপরাধ-ম্পৃহ! মানুষ 

মাত্রের মধ্যে টহার অবাসৃতির অন্য একটি গ্রমাণ। সাধারণতঃ ধনী কৃিসম্পন্ন 

শিক্ষিভ ব্যক্তিরাই উহ্থাতে বেশী ভোগে । এর! লাভের বা লোভের জন্য চৌর্ধকার্য 

করে না। এর! এদের ছর্মনীয় অপরাধ-স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্ত অপকর্ষ 

করে। এর! স্থপরিবেশে লালিত ও বধিত। ইহা! প্রমাণ করে যে, পরিবেশ ও 

অভাব অপরাধী স্থষ্টির একমাহ্র কারণ নয়। 

উপরোক্ত অপরাধ-স্পৃহা৷ ছুইটি পৃথক গুণগত ভাগে বিভক্ত । যথা, 

€১) ভ্ব্য-স্পৃহা! এবং (২) শোণিত-স্পৃহ1 | উহাকে ষথাক্রমে সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং 

বাক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বল! হয় । [এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ দুইটি 
উপবিভাগে বিভক্ত । ঘষথ| যৌনজ ও অ-যৌনজ। নিয়ের তালিকাটি হতে 
বক্তব্য বিষয় বুঝা! যাবে। খুন-ন্বখমার্দি অযৌনভ্ৰ এবং বলাৎকার ব্যভিচারাদি 
ঘৌনজ অপরাধ । 

[ সাম্্রতিক কালে কয়েকটি পেনাল সেটেলমেণ্টে সমীক্ষা! ও পরীক্ষা! করে 
মাত্র উৎকট পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে একপ্রকার এগ্রেসিভ ক্রোমোসোম-এর 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উহা! এখনও পর্যন্ত শ্্রী-অপরাধীদের মধ্যে পাওয়া 
ধায়নি। এইক্সপ তত্ব ও তথ্য এই পুস্তকে বণিত আমার বহু মতবাদ সমর্থন 
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করবে। এই এগ্রেসিত ক্রোমোসোম না৷ থাকাতে নারীদের মধ্যে হত্যাকার্ধ 

ভাকাতার্ছি আক্রমণায্বক অপরাধী কম। তবে কদাচিৎ কোন পুংশ্চলী নারীর 

মধ্যে উহা খাকতে পারে। বল-প্রয়োগী শোণিভাত্বক অপরাধীর 
ক্রোযোসমের মত সাম্পাত্তক অপকর্মের অকল-প্রয়োগী বব্য-ম্পৃহার 

ক্রোযোসোমও কালক্রমে আবিষ্কৃত হবে । ] 

অপরাধ-স্পহ। 

|. | 
জব্য-প্পৃহা শোণিত-্পহা 

[ সম্প।ত্বর বিরুদ্ধে অপরাধ |] [ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ | 

আদি যুগে বলবান ও সাহসী ব্যক্তিরা বংণরক্ষার্থে ৰণাৎকার ও অপহরণ 

দ্বার নারীস্গম করতো! | এইবপ বলপ্রয়োগ দ্বার তারা খাগ্যাদিও সংগ্রহ 

করেছে। অন্যদিকে দুর্বল ও ভীরুর| ব্যভিচাব ছারা বংশরক্ষা) এবং চৌধ 

দ্বারা থান সংগ্রহ করেছে । এই ভাবে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ষথাক্রমে সম্পত্তি ও 

ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সৃষ্ট হয়। মানুষের এই স্বভাবের উদ্ভব পারিবারিক 

জীবনের স্যি এবং খাছ মজুদের অভ্যাসের ফলে ঘটে । তদপূর্বে তারা৷ নিবিচাৰ 
যৌন-সঙ্গমে ও বন্ত খাত্য সংগ্রহে মত্ত ছিল। পরবর্তী ফালে অধিকার বোধের 
উদ্তবে উ্তরূপ অপকর্ম দুইটি স্থ্ হয়। 

[এআদি যুগে কার্যপদ্ধতিরূপে নির্বল ও সবল অপকর্মেবও উদ্ভব হয়। 

ইংরাজীতে উহাদের অফেন্স উইথ ভায়োলেন্স এবং অফেন্স উইদ্াউট 
ভায়োলেন্স বল! হয়। মান্য এবং বঙ্থ উভয়ের উপরই এই বলগ্রয়োগ 

সমভাবে বিবেচা । তাল বা! দর! ভাঙা এবং মানুষকে আঘাত করা সবল 

অপরাধ এবং চৌর্য প্রবঞ্চনা্ি ও গালিগালাজ প্রতৃ!ত নির্বল অশরাধ। ] 

শোৌণিত-স্প্হ। 

স্ব্য-স্পৃহাকে ইংরাজীতে ভিজ্ান্নার ফর প্রপারটি এবং শোপিত-স্পৃহাকে 

'থাস্ট ফর রাড' বল! হয়েছে। ব্রব্য-্পৃহা। মত্দ্ধে পূর্ব নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। 
এক্ষণে যানুযের শোণিত-স্পৃহা। সম্বক্ষে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো । 
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মাহুষ বন্ত অবস্থায় নিহত জন্ত ব! ব্কির শোণিত পান করে তৃথ্ধ হতো। 
কালক্রমে এ অভ্যাস পরিত্যক্ত হলেও প্রদমিত অবস্থাতে উহা! আমাদের মধ্যে 
'আজও বর্তমান। আজও কোনও কোনও মানুষ শোণিতাত্বক অপরাধীদের মত 
রক্ত দর্শনে আনন্দ পায় । রক্তপান অধুন। রক্ত দর্শনে পরিবতিত হয়েছে । কিছু 
বলাৎকার অপরাধের সহিত দংশনও পরিরৃষ্ট হয়। বহু অপরাধী আজও রক্ত দর্শনে 

পরিতৃপ্ধ হয়। এই জাগ্রত শোপিত-স্পহার জন্য হত্যাকারী বিপদ অগ্রাহা 
করেও বারে বারে হত্যান্থলে ফিরে এসেছে। ন্ৃপ্ত শোণিত-স্পৃহ। জাগ্রত হলে 

প্রইকপ প্রায়ই ঘটে থাকে । উহা! এইভাবে প্রশমিত ন1 করলে হত্যাকারী শাস্তি 

পায়নি। 

[ বলাৎকার অপরাধে দুর্ৃতিরা ভার্দের চেতন মনে এবং ব্যভিচার 

অপরাধে তারা! অবচেতন মনে রক্ত পান করে। উভয় ক্ষেত্রেতে সুপ্ত কিংবা 
ভাগ্রত অবস্থায় ওদের শোণিত পান স্পৃহা জড়িত থাকে । ] 

কোনও ছুই ব্যক্তিকে রাক্ষপথে মারপিট করতে দেখলে আমরা ভ্রুতগতিতে 

এসে সেখানে জড়ো! হই। মুখে তাদেরকে 'থামে। থামো* বললেও মনে মনে 

'আমর! পুলক শিহরণ অন্থভব করি। উত্তেজনায় এই কালে আমাদেরও সুপ্ত 

শোঁপিত-স্পৃহা কিছুটা জাগ্রত হয়। এই শোপিত-স্পহ। জাগ্রত হয়ে মনের 

উপরিভাগে এলে বিপর্যয় ঘটায়। সাম্প্রতিক খুনের রাজনীতিকাঁলে আমরা 

অনেকে উহা স্বচক্ষে দেখেছ। 
ুদ্বপ্রত্যাগত সৈনিকরা বলে থাকে যে, তারা গুথম “ভলি'/ল ছোঁডার 

পর অনুতপ্ত হতো। কিন্ত তাদের এ গুলি রক্তপান করেছে বুঝা মাত্র 
ভারা নির্দয় পশ্ততে, প'রণত হয়েছে । এই স্বপ্ত শোণিত-্পৃহা জাগ্রত হয়ে 

বহির্গত হলে উহ। সীমাহীন হয়ে খাকে। মানুষ তখন নিয় পশুরও অধম হয়ে 

পশুর যত বধ-যোগ্য হয়ে পড়ে । 

একদা] জনৈক বালককে আমার পুলিস কার্ধে ইনফরমার তথা গুগ্রচর 

নিম্নোগ করি। সে আমাকে কয়েকটি দৃরূহ মামলার কিনারা করতে সাহায্য 
করে। একদিন সে আমাকে বললে যে, তার এব বালাবন্ধুর হেপাজতে একটি 

বে-আইনী পিস্তল আছে। আমি উৎসাহিত হয়ে তাকে বামাল সমেত ধরাবার 
জন্ত অনুরোধ করি। কিন্তুসে একটু লঙ্জিত হয়ে পড়ে আমাকে বললে-_“না, 
স্তার | থাক । ছোট বেলার বন্ধু। তার মা কালকেও আমাকে আদর করে খেতে 

দিয়েছে। আপনাকে অন্ত বহু বড়ো মামলার সংবাদ দেবো! ।* একদিন সে বহু 
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জক্ষ টাকা! যুল্যের একটি বৃহৎ মামলা! আসামী সহ ধরালো। এতে বারণ 
উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে বলেছিল, "স্যার ! আমার মাথায় আজ খুন চেপেছে। 

আজ আমি আমার বাপ মা-কেও ধরাতে পারি। চলুন স্তার। আমি আমার 

সেই বনুকেই বামাল লহ ধরাবে!।' 
আমি বুঝতে পারি যে উত্তেজনাবশতঃ এ বালকের সুপ্ত শোণিত-্পৃহা 

জাগ্রত হয়েছে। এই শে।ণিত-স্পরহা আকটিভ এবং প্যাসিভ [ সক্রিয় ও 

নি্ছিষ্ব ] উভরন রূপে প্রকট হয়। গ্যাকটিভ শোণিত-স্পহা! পর-হুত্যার এবং 

প্যাসিভ শোণিত-স্পৃহা৷ আত্মহত্যার কারণ। বহু ব্যক্তি অন্যকে হত্যা করার 

পরে নিজে আত্মহত্যা করেছে। জনৈক যুবক তার স্ত্রীকে হত্য। করতে তার 

শ্ব্ুরানয়ে ষায়। কিন্ত তাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আদালত হতে জামিনে ফিরে 

সে এ বার ছুয়ারে আত্মহত্যা। করতে চেষ্টা করে। 

]বগত মহাদাঙ্গাকালে এক সন্র্দায়ের একটি লোক অন্য সম্প্রদায়ের কয়েক 

জনকে কাতান দ্বারা কাটে । পরে অন্ত সম্প্রদায়ের আর কাউকে ন! পেয়ে সে 

একট। গরু কাটলো । ততক্ষণে তার মাঁস্তক্ষে খুনের নেশা চেপেছে ; সে তখন 

শ্বসম্প্রদায়ের লোকদের তেডে এলো। এঁ অবস্থায় তাকে উপধুঁপার ষঠির 
আঘাতে কাবু করে তার। আতুরক্ষা করেছিল। 

এই অময় আরও লক্ষ্য করি ষে, গ্রথন প্রথম সম্প্রধায় বিশেষের প্রা 

বাক্তির! স্বসম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের কবল থেকে বিধ্মীদের রক্ষা কর/ছল। পরে 

অন্তত্র অন্য পক্ষের কৃত অত্যাচারের সংবাদে তারা৷ উত্তেজিত হয়। এই 

সময় নিজের! কাউকে প্রহারাদি না৷ করলেও পূর্বের মত তারা৷ তাতে খাধা ন! 
দিয়ে পির্বাক দর্শক হয়। পরে আরও কিছু প্রত্যক্ষ সংবাদের পর উত্তেজিত 

হয়ে তারাও ছুরুতদদের সহিত যোগ দেয়। একটি সমগ্র সমাজ খুনী ভাকাত 
দ্নে প'্ণত হলে! । 

এই সময় আমি এও পঁরিপক্ষ্য কন, কারও খুনের গু।ত এবং কারও দ্রব্য 

লুঠের ও তি ঝৌক বেশী $ আমি বুঝ যে শনৈঃ শনৈঃ অপরাধ জাগ্রত হয় এবং 
এ অপন্পুহা৷ দ্রব্-স্পৃহা এবং শোঁণত-স্পৃহাতে বিভক্ত । অপস্ঠুহ। যে ভ্রব্য-স্পৃহ! 

এবং শোণিত-স্পৃহাতে বিভক্ত তা নিয্বোক্ত উদ্দাহরণ ঘর! প্রমাণ করা 
ষাবে। 

(ক) কোনো দেশে খান্তের প্রাচুর্য ঘটলে ব্যকির বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে কিন্ত 
সেখানে বস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ সেই অন্থপাতে কষে। কিন্ত এ দেশে খাম্ভের 
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অভাব ঘটলে সেখানে বাক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে এবং সেই অনুপাতে বস্তর 
বিরুদ্ধে অপরাধ বাড়ে । 

বিঃ ভ্রঃ--এই মতবাদ সম্পর্কে পরিসংখ্যান মংগ্রহকালে পেশাদার তথ! 

প্রফেশন্তাল অপরাধীদের বাদ দিতে হবে, কারণ অপরাধই তাদের জীবিক! 

হওয়াতে ওদের বার সংঘটিত অপরাধ সমূহের কমা কিংবা বাড়ার প্রস্থ নেই। 
(খ)ট কোকেনাদি ওঁধধ মানুষের ভ্রব্যস্পহা! এবং মগ্যাঁদি ওঁধধ তাদের 

শোণিত-স্পৃহার বহিগমনের সহায়ক হয়। প্রথমটি শির্বল অপরাধ [ উইদ্রাউট 

ভায়োলেক্গ ] এবং দ্বিতীম্নটি সবন অপরাধের [ উইথ ভায়োলেন্স] কারণ। 

কোনও থানার এলাকার বে-আইশী চোলাই মদ চালু হলে বা(ক্তর [বিরুছ্ে 

অপরাধ বাড়ে । বহু ব্যক্তি অপরাধের পূর্বে মদ্যপান করে, যা সাদা চোখে কর 

যায় না, তা রূঙ্ডিন চোখে সহজে করা যায় । কিন্তু সৎ পু(শশ অফিসার! উহা বন্ধ 

কর! মাত্র সৈখানে বাতির বিরুদ্ধে অপরাধ কমে যাষ। অন্য এক থানার 
এলাকায় কোকেন ম্মাগণিং ও কোকেন ডেন তথা! আড্ডা চালু হলে সেখানে 

মম্পতির বিরুদ্ধে অপরাধ ভর তগতিতে বাড়ে । কিন্ত সৎ কর্মীরা এনে এগুলি 

বন্ধ কর! মাত্র সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বহুল পারমাণে কমে গিয়ে'ছল। যুল 

অপরাধ-স্পৃহার 'ভ্রবা ও শো'ণত-স্পৃহাতে' বিভক্ত এই তথ্য প্রমাণ করবে । 

বিঃ দ্রঃ--কোকেন পানেক্স সঙ্গে ভক্ষণ করার রীতি । উহা জিহবাকে 

মসীবর্ণ এবং দেহে কষ্টবোধ কমায়। কোনও অপরাধী চোর কিন। তা৷ তার 
স্রিহ্ব! পরীক্ষা করে জানা যায়। বেশ্তা নারীরাও কোকেনভক্ত হট! এই 

ওষধ পুক্ষকে চোর এবং নারীকে বেশ্তা করে। এতদ্বারা ষথাক্রম অপম্পৃহা 

এবং যৌন-স্পৃহার বৃদ্ধ ঘটে। উহা! যৌননঙ্গমের ক্ষণ বাড়ানোর সহায়ক। 
ইহা! চৌর্যবুত্তি ও ব্যভিচারের বৃদ্ধ ঘটায়। শহরের সংগ্রহকারীরা গৃহস্থ 
পরিবারের কন্যাকে গোপনে পানের সঙ্গে কোকেন খাইয়েছে। এতে তাদের 

ছুর্মনীয় যৌনম্পৃহার উদ্রেক হয়ে থাকে । উপরন্ত এ নেশার দ্রব্য প্রাপ্তির জন্য 
তারা মংগ্রহকারী”র অনুরক্ত থাকে । তছুপরি উহ মান্গষের 'প্রতিরোধ-শন্ক্ 

সম্পর্কিত হুম্ স্থান মগ্যাদদির মত ক্ষতিগ্রত্ত করে। 
বাকিদের উপর বলগ্রয়োগের মত বস্তর উপরও বলগ্রয়োগ হয়ে থাকে। 

বারগলারী অপরাধ বস্তুর উপর বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত ৷ কারণ ছুয়ার ভাঙা ও তালা 
ভাঙাব্ জন্ত বল প্রকাশের প্রয়োজন ; বলাৎকার হত্যা ইত্যার্দি অপরাধও বল- 

প্রয়োগজনিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সবল অপরাধ, অন্তর্দিকে সাধারণ চৌর্য প্রবঞ্চনাদি 



৪ অপরাধ-্তন্ব 

অযৌনজজ এবং ব্যভিচারাদি যৌনজ অপরাধ নির্বল অপরাধ । কারণ এই 

দকল অপরাধে বলগ্রয়োগ কর! হয়নি। 

সাধারণ চৌর্যদূল এবং ভালাতোড় [বারগনার ] প্রভৃতি বস্তর বিরুঞ্জে 

অপরাধীর। কোকেনে এবং হত্যাকারী ও রবারাদ্ি খ্যত্তির বিরুদ্ধে 

অপরাধীর! মদ্ভাদতে আসক হয়। এই জন্ত প্রতীত হয় যে, সবল ব। নির্বন 
অপকর্ম উহার্দের অভ্যাসন্ভাত বহি:কর্ম পদ্ধতি । কিন্ধ ভ্রব্য-স্পৃহ! ও শোণিত-স্পহ! 
মনম্তাত্বিক কারণে ওদের মধ্য উপগত হয্ব। 

(গ) ভারতের এ্যা গুমান স্বীপপুঞে পূর্বতন বন্দীনিবাসে নির্ভেজাল বংশাহুক্রম 
তথ! "পিওর লাইন হেরিডিটি' গবেষণার স্থষোগ আছে। সাইবেরিয়া এবং 

অষ্ট্েলয়র বন্দী উপনিবেশে তথ! পেনান সেটেলমেন্টে অপরাধীদের সাঁহত 
নিরাপরাধীদেব যৌন মিলন ঘটেছে। কিন্তু ভারতের এ বন্দী-উপ!নবেশে 
অপরাধী পুরুষ এবং অপরাধী নারীর সংমিশ্রণে জাত লোকগোষ্ঠী আছে। 

এই ছীপে বস্তর বিরুদ্ধে গ্রায়ই অপরাধী দেখ! ঘায়নি। উহা! সেখানে খুব 
বিরল ঘটন1॥ চৌর্য অপরাধ সেখানে সাধারণতঃ ঘটে ণা1। কিন্তু সেখানে ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে যৌনজ্জ ও অধৌণজজ অপরাধ বেশী হয়। তদন্তে জানা গিয়েছে থে * 

পেশাদার খুনেদের মূল ভূখণ্ডে ফাসী দেওয়া হতো। চৌর্য অপর্রাধী ও প্রবঞ্চকদের 
ভারতের মুল ভূমিতেই কাবাগারে রাখ! হতো ॥ কেবলমাত্র ক্রোধবশে হত্যাকারী 
[ কালপেবল হোঁমিসাইভ্ ] এবং বলাকারক ও বিষ প্রযোগকারী পুরুষ ও 

নারীদের এ ঘ্বীপে পাঠানো হয়েছে। এই কারণে তাদের বংশধবনের মধ্যে 

বাক্তর খিরুদ্ধে অপরাধীর আ'.ধকা এবং বস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ নগণ্য । তৰে 
শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রতিরোধ শক্তির দৌলতে তার এখন উহা! হতে প্রায়ই 
মুক্ত। 

[ বিঃদ্রঃ কোনও কোনও ব্যক্তি তাঁদের জিহব! গুটে।নোতে সক্ষম। এই 

ক্ষমতার অধিকারী অন্তরা নহে। উহা! এক প্রকার দেহকোষ সম্পকিত তথ! 

সোমাটিক ক্ষমতার বহিবিকাশ। আদি মানুষর! এভাবে জিদ্বা। গুটিয়ে শব্ধ করে 
পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে।। ভাষার স্থির পর পবিতাক্ত হলেও উহা! 

আমাদের দেহ ও খাঁঞ্জ কোষে রয়ে গিয়েছে। তাই আজও শ্বান্ষ ম্যাণ্ডেল'.. 
অন্থযায়ী তাদের আ'দ পুরুষের জিহ্বা গটোনোর এ ক্ষমতাঁর বা অক্ষমতার 

অ'ধকারী হয়। এই দৃষ্টাস্তটি প্রমাণ করবে যে উপরোক্ত বৃত্তিয়ের এ ভাবে 

বংশগত হওয়া স্ভব |] 



অপরাধ-স্পছ! ৬১ 

(ঘ) ক্লিপটো-ম্যানিয়াক অপরাধ-রোগীরাও উপরোক্ত মতবাদ প্রমাণ 

করবে। এদের মধ্যে কেবলমাত্র ছুর্মনীয় অব্য-স্পৃহাই শুধু পরিদৃষ্ট হয়। কিন্ত 
এধের মধ্যে কদাচ শোণিত-স্পৃহা! এভাবে আগত হয়নি। অন্যদিকে-_ 
মাইবেরিয়ার একটি হত্যাকারীদের উপনিবেশে সর্বাপেক্ষা ধনসম্পতি নিরাপদ | 
অপরাধ-ম্পৃহার এই ভ্্বা-স্পৃহা! এবং শোঁশিত-স্পৃহাতে বিভক্তি ওদের এব্প 
ব্যবহার প্রমাণ করবে ।* 

॥ ৪8 ॥ 

দৎ-প্রেরণ! 

মাহুষ তার সভ্যতার সোপানে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে উন্নত হয়েছিল। 
তারা গোঠিবদ্ধ হয়ে বাস করে সমাজ হ্টি করে। পারস্পরিক দ্বার্থে গ্রতোকে 

হু নীতিবোধ ও নিষেধ মেনে নেম়। রাষ্ট্র হি হলে নেতারা ও রাজারা এগুলি 

বাধ্যতায্ণক করেন। তৎজনিত পরবর্তীকালে মানুষ সৎ-প্রেরণা রূপ একটি 
বৃত্ত লাভ করে।ছণ। প্রথমে উহার ব্যবহার সগোষ্ঠীদের মধ্যে নিবন্ধ থাকলেও 
পরে উহ| অগ্য গোঠীদের সম্পর্কেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। 

্্রী-বীজ তথা, ওভা। হতে পুংবীজ হৃঠি হয়েছিল। অর্থাৎ একটি অন্াটির 
সুক্ষ কূপ বিশেষ। পরম্পরের মিলনের স্থৃবিধার্থে উহার্দের একটি হুক্াকার 

ধারণ করে। অনুরূপভাবে অপরাধ-স্পৃহা৷ থেকে পরবর্তীকালে বিধ-নিষেধের 
ফলে সৎ্-প্রেরণ। জাত হয়। উহাকে অপরাধ-স্পৃহার একটি হুক্ প্রতিষেধক 

বল। ষায়। 

্ত্রী-বীজের সহিত অপন্পৃহার এবং পুং-বীজের সহিত সংপ্রেরণার তুলন! 
কর! যায়। স্ত্রী-বাজ স্থির তধা অলস ব। লোঁজ। কিন্ত পু-বীজ গাঁতশীল 

তথা আকটিভ। এই পুং-বীজ দ্রুত সঞ্চারণে স্থির থাকা! স্ত্রী-বীজকে নিকোধত 
করে। এই তৎপরতা তথা আ্যাকটিভিটি অঙসতাকে দূর করে মাহুষকে 
নভাতার পথে এগিয়ে দিয়েছে । এইভাবে স্ত্রী-বীজ হতে প্রাপ্ত অনসতা৷ এবং 

* অষ্ট্রেলিয়া! পুধতন ব্রিটিশ পেল সেটেলমেন্ট হওয়াতে সেখানে কয়েক স্থানে আজও 

অপরাধ এবং অপরাধী'দের সং্যা বোঁশ। 



৩২ অপরাধ-তত্ব 

পুং-্বীক্ব হতে প্রান্ত তৎপরভা-_এই উত্তক্ন প্রকার বৃত্তিই মান্য স্ত্রী-পুকুষ 
নিধিশেষে উত্তরাধিকারীশ্যত্রে বিভিন্ন হারে কম বেশী প্রাপ্ত হয়েছে | 

[ বিঃন্রঃস্থদূর অতীতের বহু বৃত্তি ষে উত্তরাধিকারী ছুত্রে মান্য 
পেয়েছে, উহা প্রমাণ করার মত যথেষ্ট উদ্বাহরণ আছে । অপরাধীদের চিকিৎসা 
উদ্ভাবনের জন্য এ মূল শ্ত্রগুলি জানার প্রয়োজন। আমাদের গাত্রের ম্বেছে 
নোনতা স্বা্ প্রমাণ করে যে, প্রাণীকুলের জন্ম সমুদ্রে হয়েছিল । আমাদের 

নাসারক্ষে গন্ধকণ! ব্রবীভূত করার জন্য ক্ষুত্ত জলাধার আছে। ইহাও উক্ত 

মতবাদ স্থপ্রমাণিত করে থাকে । ] 

স্্রী-বীজ তথা! ওভা ক্ষেপে ক্ষেপে ও নিই সংখ্যাতে জন্মে থাকে । চল্লিশ 
বর্ষ উর্ধ্ব নারীর দেহে উহা প্রায় জন্মে না। কিন্তু পু২-বীজ তথা স্পার্ম অনাবিল 
ভাবে বছুল সংখ্যাতে জন্মে থাকে । শত বধ উর্ধ্ব পুরুষেব মধ্যে তরুণদের মত 

উহা! সক্রিয় ও মতেঙ্জ। দৈহিক দুর্বলতার কারণে উহা! প্রবেশ করানো তথ 

ইনজেক্ট করার ঘ1 কিছু অসুবিধা। 

নারীদের “ওভা, তথা স্্ী-বীজের সহভ অপরাধ-স্পৃহ] তুলনীয় | স্্রী-শীজের 

মত অপম্পহা অপরাধীদের মধ্যে ক্ষেপে ক্ষেপে জাত হম্ন এবং 
চল্লিশ উর্্ব মানুষে উহা! প্রায়ই থাকে না। পুরাতন গ্রকুত অপর্রাধীদের সম্বন্ধে 
উহা বিশেষরূপে গ্রষ্যেজা। ওদের অপন্পৃহা! ক্ষেপে ক্ষেপে জাত হয় বনে 

পুরানে। পাপীদের মধ্যে লুসিভ ইনটারভেল তথা অপরাধ-বিরাম দেখা যায় ॥ 

এই মধ্যবর সময়গুলিভে এ বুত্তিগত [ প্রফেসন্তাণ ] অপরাধীর প্রায়ই 
কোনও অপরাধ করেনি। ইহা প্রমাণ করে ষে অপস্পহার আগমনের অন্ত 

মান্য অপরাধ করে। 
[ উক্ত তথ্য আমিঅপরাধীদের টিপ-পত্র তথ! ফিঙ্গারগ্রিণ্ট কার্ড এবং অন্যান 

পুলিশী নবিপত্র থেকে অবগত হই। এরা বারে বারে অপরাধ করেছে। কিন্ত 
মধ্যবর্তী কিছু কাল তার। অপরাধ করেনি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেও 
তার! উহা সমর্থন করবে । এই লুসিভ ইনটারভেল বা ধির[তকাঁল অভ্যাস- 
অপরাধীদের মধ্যে বেনী, মধ্যম-অপরাধীদ্দের ক্ষেত্রে কিছু কম এবং স্বভাব- 
অপরাধীদের মধ্যে নগন্য থাকে । এই লুসিভ ইনটারভেল বা বিরাঁমকাল হতে 
অপরাধীদের শ্রেণীগত স্বরূপ বুঝা। যায় ] 

মানুষের সং-প্রেরণার সহিত তাদের পুং-বীজ তথ স্পার্ম তুলনীয়। সং- 
প্রেরণা পরিচালিত মানুষ অনাধিল এবং বিরামরহিতভাবে সংকার্য করতে সক্ষম। 
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আমি অনীতিবর্ষ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রধানরূপে দেখলেও এঁ বয়সের একজন 

ডাকাত সর্দারের সন্ধান কখনও পাইনি । সং-প্রেরণ! হতে উদ্ভূত সৎকর্মে 
কোনও লুলিভ ইন্টারভেল ব! কর্মবিরতি দেখ! যায় ন|। 

বিঃ ভ্ঃ--প্রকুত অপরাধীদের মধ্যে দুষ্ট তীব্র অলসতা! এবং তাদের অপরাধ- 
বিরামের মধ্যে প্রতেদ আছে। পেশাদার প্ররূত অপরাধীদের মধ্যে অলসত1 

দৈনিক ঘটনা কিন্তু অপরাধ-বিরাম তাদের মধ্যে কয় বৎসর বাদে বাদে আগত 

হয়ে থাকে । ওই সময়ে ওদের মধ্যে 'অপরাধ-স্পহা পরিতাক্ত না৷ হয়ে মাত্র 
প্রদমিত হয়ু। 

এই অপর ধ-স্পৃহা এবং সৎ-প্রেরণাকে জীবদিগের-বীজের সহিত তুলনা করা 
যায়। কু-পরিবেশ অপম্পৃহাকে এবং স্ব-পরিবেশ সৎ-প্রেরণাক্কে শ্ষরিত করে। 
এ বীজ কল অনুকূল পরিবেশে ক্ুরিত এবং প্রতিকুল পরিবেশে বিনষ্ট হয়েছে । 

[ বিচ স্ং_জীবদিগের গাত্রবর্ণাদির পরিবতন পারিপাখ্িক ভূমির 
পরোক্ষ প্রভাবে জ্ঞাত বা পরিবতিত হয়। কিন্তু তাদের অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গের কৃষ্টি 

উহার ব্যবহার বা! অব্যবহার তথা “ইউজ্গ এণ্ড ভিসইউজ” দ্বার! প্রত্যক্ষ প্রভাবে 
কষ্ট। বর্তমানে ওদের এ সংগৃহীত পরিবঞ্ন বংশগত হয় বলে গ্রমাণিত। 

জীবদ্ধিগের উপরোক্ত রূপ গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের মৃত স্থ কিংবা কু পরিবেশ 
মানুষের মনের উপর প্যামিভ 'তখা পরোক্ষ প্রভাব প্রয়োগ করে তাদের সৎ- 

প্রেরণাকে এব" অপরাধ-স্প্রহাকে বথাক্রমে সক্রিয় ব1 নিক্রিয়ভাবে উদ্বেলিত 

করে ভাদেরকে, নিরপরাধী কি'ব। অপরাধী করতে সক্ষম। অপরাধী স্া্টর 

প্যাসিভ 'ভথা পরোক্ষ কারণ সম্বন্ধে বল! হলো । এইবার প্রচেষ্টা জনিত উহাদের 

কন্সের প্রভ্ক্ষ তথ। এাকটিভ কারণ সঙ্বদ্ধে ব্যাখা। করনো। ওদের এইকপ 

চেষ্টা অভাব ও লোভ আদির কারণে হয়ে থাকে । 

এই প্রচেষ্টা দ্বারা যথাক্রমে সৎ প্রেরণাকে এবং অপরাধ-স্পহাকে 

বাবহার ব1 অ-ব্যবহার করে [অপব্যবহার নহে ] মানুষের পক্ষে নিরপরাধী কিংব। 

অপরাধী হওয়া! সম্ভব । মানুষের বুতিসমূহ ব্যবহারে বাভবে এবং অ-ব্যবহারে 
কমবে । ইহাকে বাবহার অবাবহার তথা ইউজ এগু ডিস-ইউজ থিওরী বল! 

হয়ে থাকে । কোনও একটি অঙ্গ অতি-ব্যবহারে সুল কিন্ত অ-ব্যবহারে ক্ষীণ 

হয়। মনোবুতিসমূহ স্বন্ধেও ইত একাস্তরূপে সত্য। এখানে একটি বৃত্তি 

সবল হলে উহার বিপরীত বৃত্তিটি আপন! হতেই ছূর্বল হুবে। 
আমাদের মস্তিষ্কে রেড গ্রীন প্রসেম এবং ইয়োলে। ব, গুসেসরূপ ছুই প্রকার 
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মনো-দণ্ড আছে। কিছুক্ষণ একটি চৌকো লাল কাগজে তাকানোর পর 

সাদা ঘ্বিবালে তাকালে সেখানে সবুজ ছাপ ফুটে ওঠে। অনুরূপভাবে সবুজ রঙের 

দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সাদ দ্বিবালে তাকালে সেখানে লাল ছোপ দেখ যাবে। 

ইয়োলো৷ বু তথা নীল হরিক্রা প্রসেস বা মনো-দও সম্বন্ধে এ একই ফলাফল 

প্রকট হয়েছে। এর কারণ লালের উন্টো৷ রঙ সবুজ এবং হরিপ্রার উ্টো 

রঙ নীল। 
আমাদের উপরোক্ত সুক্ৃতি বাহিত সৎ-প্রেরণা এবং স্থুলরৃতি বাহিত 

অপম্পৃহা৷ একই মনো-দগ্ডের ছুইটি বিপরীত প্রান্তে রক্ষিত। একটির উদয় 

অন্যটির লয় অবধারিত হয়ে থাকে । কিন্তু এই অপন্পৃহা 9 সৎপ্রেরণাব 

পারস্পরিক শক্তি যাই হোক না কেন, উহারা যথাক্রমে উহাদের ধারক ও বাহক 

স্থুলবৃত্তি এবং স্ক্ষবৃত্তিব সাহাষ্য ব্যতিরেকে আপন শক্তিতে পরিচালিত হয় না। 

| সংগ্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহাকে ইংরাজীতে যথাক্রমে ইভিল এবং গুড, 

প্রপেনসিটি বল! হয় ; এবং উহাদের ধারক ও বাহক হুক্্স ও স্থুল বৃত্বিকে যথা- 

ক্রমে বেসার সেট্টিমেন্ট এবং ফাউনার সেন্টিমেন্ট বলা হয়] 

অপরাধ-স্পৃহা! এবং সতপ্রেরণাকে ছুইটি স্থির স্পুটনিক এবং উহাদের বাহক ও 

ধারক স্থুল ও সুম্মব বৃত্তিদ্বয়কে উহাদের স্ব স্ব রকেট ধল। যায়। স্ব স্ব অনুক্রমিক 

রকেটঘয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে উহার! গতিশীল হতে পারে না। অপরাধ-স্পৃহ! 

রূপ ম্পুটনিককে উহার স্বলবৃত্তি রূপ রকেট এবং সংপ্রেরণা ৰূপ ম্পুটনিককে 
উহার সুক্কবৃত্তি রূপ রকেট পরিচালিত করে। 

[ এইখানে আরও বক্তব্য এই যে, বু-পরিবেশ কিংবা স্ব-পরিবেশ অপরাধ- 
স্পৃহা ও সংপ্রেরণাকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত্ত করে সবল বাঁ ছুর্বল করে। 

কিন্ত বাবহার ও অ-ব্যবহার প্রত্যক্ষ ভাবে সুক্ষ বৃত্তি কিংবা স্থুল-বৃত্তিকে প্রবল বা 

দূর্বল করে। শেষোক্ত পরিবর্তনের জন্য মানুষের স্বকীয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। 

ক্জন্য সুক্ষ বৃত্তিকে প্রবল করে এবং স্ুল বৃ্তিকে ছূর্বল করে অপরাধী মানুষ 

পুনরায় নিরপরাধী হয়। ] 
দয়া-মায়। দেশ-প্রেম সুবিচারিত। কৃতজ্ঞত। প্রভৃতি দ্বার সুম্্ বৃত্তি এবং 

ক্রোধ লোভ ত্বণা৷ অহমিক। নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ছারা স্থুলবৃতি গঠিত। এই স্থুল ও 

সুক্্ম বৃতি উত্তর্বপ বহু ভাগে বিভক্ত । উহাদের বহু ইঞ্জিনযুক্ত রকেটের সহিত 

তুলনা কর! হয়। উহাদের যে কোনও একটি ইঞ্জিন দ্বারা উক্ত রকেটঘ্বয় পরি- 
চালিত হতে পারে। অর্থাৎ উহাদের যে কোনও একটি গুণ বা! দোষ উদ্বেলিত 
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করলে অন্গুলিও উদ্বেলিত হবে। এজগ্ত একটি অপরাধে কাউকে প্ররোচিত 
করলে সে সেটিতে ক্ষান্ত না হয়ে অন্যান্ত অপরাধ ও করবে। ৃ 

[ নেতৃবর্গের নির্দেশে মি জবর দখল করে সে নিবৃত্ত হবে না| পরবর্তীকালে 
নে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক এবং ট্রেজারী ও পরে এ নেতার গৃহও লুঠ করবে। এজন্য 
জনগণকে জাগাবার নামে তাদের স্বপ্ত অপম্পৃহাকে জাগানো। উচিত কার্য নয়। 
মাহষের অপস্পৃহাকে অন্তমুখী করতে বন মহাপুকষকে যুগ যুগ ধরে বহু বাণী 
পিতরণ কবতে হশ্ছে। পহুকাল যাব খাসককুল কঠোর হস্তে বল প্রয়োগে 

মানুষের এই স্বাভাবিক অপস্পূহা প্রদমিত করেছেন। শপরাধ-স্পৃহা! একবার 

ক্বাগ্রত হলে উহ সহজে প্রদমিত হয় না। উহ! ইন্ধন পেলে শনৈঃ শনৈঃ জাগ্রত 
ঠয়ে সমগ্র দেশবাসীকে একটি বিরাট স্বভাবদুরত জাতিতে পরিণত করবে ।] 

সুম্্বৃত্তি পরিচালিত সংপ্রেরশাব শক্তি স্কুলবৃত্তি পরিচালিত অপরাধ-স্পৃহ। 
অপেক্ষা কম । এন্কন্ধ যত সহজে সুলবৃত্তি গুলিকে উদ্বেলিত করা যায় তত সহজে 

শক্ষবৃত্তিগুলিকে উদ্বেলিত করা যায় না। ছাত্রদের পডতে বললে বা কৃষককে 

” খাজন! দিতে বললে তার! তা শুনে না। কিন্ত কোনও নেতা তাদের পড়ো ন। 

না খাজনা দিও না বললে বহুলোক সেই মত কার্য করতে উৎস্থক হয়। মন্দ 

কাজের মত ভালে! কাক্গ করানে! সহজ হয় ন1। সুন্ম বৃত্তি বা স্থুল বৃত্তির একটির 

বদ্ধ বা হ্রাস ঘটলে গুদের উশ্টে! বৃতিটির হাস ব। বুদ্ধি ঘটে । উহাদের 

মনো-দণ্ডেব একটি বৃত্তি অন্য বৃতিটির উল্টো স্থানে থাকে বলে এইরূপ হয়। 

অগ-্পৃহা-_সৎ প্রেরণা 
*ল-বৃত্তি__স্ক্-বৃতি 

মানুষের সভাতার প্রথম দিকে উপরোক্ত কারণে সুস্ধ বৃত্তি বাহিত ছুবল 
মংপ্রেরণ। তাহার স্কুল-বুত্ত বাহিত প্রবল অপরাধ-ম্পৃহাকে প্রদ্দমিত করতে 
পারেনি। এই অবস্থা হতে অব্যাহতি পেতে কিছু পরে মানুষ প্রচেষ্টা ও অভ্যাস 

দ্বারা প্রতিরোধশক্তি রূপ অন্ত একটি গুণ লাভ করে। এই গ্রতিরোধ-শক্তি 
মৎচ্েরণার পক্ষে এবং অপরাধ-স্পৃহার বিপক্ষে কার্যকরী হয়ে ছিল। 

প্রতিরোধ-শক্তি 

মানুষের প্রতিরোধ-শক্কি তিনটি বিভাগে বিভক্ত । যথাঃ (১) ভয় ভাবনা, 

(২) শিক্ষা দীক্ষ। এবং (৩) বংশান্থক্রম। উহাদের পরিধি ও বিস্তৃতি বিভিন্ন 

মানুষে বিভিন্ন রূপ থাকে। তান্ুযায়ী উহাদের কম বেশ শক্তিরও তারতম্য 



৩৬ অপরাধ-তন্ত 

ঘটে। কিন্তু উহাদের সম্মিলিত শক্তি তথ রেসালটেণ্ট ফোর্স একই বপ থাকে । 

এই সম্মিলিত এক্তিকে প্রতিরোধশক্তি তথা রেসিসটেন্স পাওয়ার বল। হয়েছে । 

কোনও ব্যক্তি রাষ্্রীয় আইনকে, কোনওব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয কবে । অবিশ্বাসী 

লোকদের আইনের ভয়ই বেশী। ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বুঝে মানুষ আজ ভীত নয়। 
ধর্মের প্রভাবের অভাব এ ভয় নষ্ট কবে। অন্যদিকে সৎ পবিবেশে মালয হওযা! 
বাক্তির। শিক্ষাদীক্ষার কারণে অপরাধ-বিমুখ হযে থাকে । কেহ কেহ বশাজক্রম 
তথা হেরিডিটিতে বিশ্বামী না হলেও বলেন যে, প্রতোক মানুষ কিছু বিশেষ 

প্রবণতা সহ জন্মগ্রহণ করে থাকে । অধুন। বিজ্ঞানীর! স্বীকার করেন যে, 

স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য [একোয়াও ক্যারেকটার ] বিশেষ ক্ষেত্রে ব*গত 
হয় । কোনও কারণে উহ] ওদের বীঙ্ত-কোষকে প্রভাবিত করলে উতা সম্ভব । 

নিম্নোক্ত একটি পরীক্ষা এ সম্বন্ধে উদ্গাহরণবূপে উদ্ধৃত ববা ভলে|। 

“একজোভা শ্বেত ইছুব দম্পতিকে ঘণ্টাধ্বনি গুন! মাত্র খাদ্য গ্রহণার্থে খাচ। 
হতে বাব হওয়ার জন্য ৮* বাব শিক্ষা দিতে হলো | এবপব & ইুবগুলিব মধো 
প্র্»নন ঘটিয়ে ওদের বশ বৃদ্ধি ঘটানো হয। ওদের ছ্বিতয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম 

গ্রজন্মতে এপ ভাবে ঘণ্টাধনি শুনা মাত বহির্গত হওয়ার জন্য গুদেরকে যথাক্রমে 

৬০ বার, ৪৫ বার, ৩* বার এন ১৬ বাব শিক্ষা দিতে হয। কিন্তু গুদেব যা 

পুকষে ওব। কোনও শিক্ষা ব্যতিরেকে ঘণ্টাধ্বনি প্বন। মাত্র খাচ। হতে খা 
গ্রহণের জন্য বহির্গত হতে থাকে । এই সকল পরীন্ষ। স্ববীয জীবনে সম্গৃহীত 

বৈশিষ্টযেব বংশান্রক্রমিত। প্রমাণ কবে । জ্বশ্ট মাতষেন “ক্ষত্রে উহ্াব জন্য আব9 

বেশী পুকষেব প্রয়োক্তন হয়ে থাকে । 

ভয় ভাবনা ূ 

শিক্ষা দীক্ষা র প্রতিরোধ শক্তি 

2... 
দ্ৈব রীতিতে আপন প্রয়োজনে এই অপরাধ-গরতিরে!ধ খক্তি আমাদের 

মন্থিফে সৎ প্রেরণ সম্পকিত ন্বায়ু এদং অপবাধ স্পৃহ। সম্পকিত স্বায-_এই ছুই 
াযুস্তরের মধ্যবর্তী দ্াযুস্তরে স্বান করে-নিয়েছে। উপরে সুম্্-বৃত্ি ধাহিত সৎ 

4) এখানে ভীতি উংপাদনার্থে পুলিশেব বনপ্রযোণেব প্র আলে । ভাশবত গীতাতে 

টষ্টেব দমন ও পিষ্টেন পালনার্থে বলপ্রযোগ অন্মোদিত। 
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প্রেরণ! ও নিয়ে স্কুল-বৃত্তি বাহিত অপরাধ স্পৃহা! রয়েছে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে 

আমাদের 'অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তির স্থান হয়েছে। বল! বাহুল্য যে আমাদের 
+ মস্তিফে এখনও বহু অনাবিষ্কৃত স্থান 'আছে। আপাততঃ আমরা একটি হাই- 
পোথ্যাটিক্যাল ব্রেনের অস্তিত্ব কল্পন। করতে পারি । ভুলে গেলে চলবে না যে 

দেহেব মত মনেরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। 

[সংপ্রেরণা শাকটভ, কিন্তু অপস্পৃহা ন্টযাটিক্] 

* ১বাযবাঃ ঢাক 

পরিবেশ 
্ শিক্ষাননীক্ষ। 

॥ ণ [দাধ্াকবণ 
র্ 'শতি ) 

ৃ বংপানুক্রম 
| ভূমিবহনী? 

৮৩ | ভমভাবনা 

[ 'কু' উঠলে “হু নামে। 
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আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে সৎ প্রেরণা এব" অপরাধ-প্পৃহার মধ্যবতী স্থলে 
'নবজাত' অপরাধ প্রতিরোধ-শক্তি অবস্থান করাতে নিয়স্থিত স্ুল-বৃত্তি বাহিত 
অপরাধস্পৃহা উপরে উঠে উপরিস্থিত শুম্বৃত্তি বাহিত সৎ-প্রেরণাকে বিতাড়িত 
তথ! দূরীভূত কবে মান্যকে অপরাধী করতে সক্ষম হয় না। এই অপরাধ 
প্রতিরোধ-শক্তি দূর অতীতে মানুষ প্রাপ্ত হলেও উহ! তাদের অভ্যাস এবং প্রচেষ্ট। 
প্রভৃতি ছারা সৃষ্ট হযেছিল। ইহা আমবা বহু পূর্বের আদিম পূর্বপুকবদেব নিকট 
হতে প্রাপ্ধ হইনি। উপরোক্ত গুণাগুণ কয়টিব পাবস্পবিক এন্কি এব সম্পর্ক 

নিম্নোক্ত ফরমূল হতে বুঝ যাবে। 

১+7- 0 
৩ 

5 অর্থে সিচুষেসন তথ পবিস্কিতিঃ শা অর্থে টেগ্ডেদ্দি তথা প্রবণতা, ছু 
অর্থে রেজিসটেন্স পাওয়াব তথ। প্রতিরোধ শক্তি এবং 0 অথে ক্রাইম তথ 

অপরাধ বুঝানো হযেছে। 5 এব" শু-এর সম্মিলি৬ এক্তি অপেক্ষ। 
ঢ-এর শক্তি কম হলে মান্য অপরাধী । এই স্থলে ঢ-এব শ'ক্কে 

বাডিষে 9 এবং প-এব সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষ। বেশী কবলে মানুষ নিরপবাধী 
হবে। 

এইখানে উচ্চ ধ্বন্তাত্বক বাক্য 'ম্যাল-এ্যাডজাস্টমেপ্ট” তখা সমঝতা-বোধ- 
হীনভ। সম্বন্ধে কিছু বলবো । অপরাধ সৃষ্টি কাবণ প্রমাণার্থে এই থিওরি তথ! 

মতবাদ বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পরিদৃষ্ট প্রতিবোধ-এক্তিব শনৈঃ 
শনৈঃ ৃষ্টি এবং উহাব প্রকৃতি এব" গঠন উহাকে পুনঃস্থাপিত করেছে । 

মানব শিশু জৈব কাবণে শৈশবে যা! ইচ্ছ। তা কবতে এব" য! ইচ্ছা। ত। পেতে 

চেয়েছে। কিন্তু পরবতীকালে বয়ঃপ্রাঞ্চ হলে সে দেখে যে, একপ কার্য কর। 

বা এভাবে ভ্রব্য পাওয়। আব সম্ভব নয় | দ্রব্যাদি পেতে হলে সৎ উপায়ে পরিশ্রম 

দ্বার। উহ! অর্জন করতে হম। অন্যথায় চর্রদিক হতে 'তজ্ঞন্য গ্রতিবন্ধকত। 

এসে থাকে । পিতামাত। ও আম্মীয় এবং বয়স্ক প্রতিবেশীদের অন্ুয্ূপ কার্যাদি 

ও ব্যবহার হতে সে শিক্ষা লাভ কবে। প্রাপ্ধবমন্ক এ বালক ধীরে ধীবে 

পরিবেশের সহিত সামঞ্গন্ত এনে তাদের পুবেব ব্যবহাব ও ধ্যাস ধারণা 
পরিবর্তন ঘটায়। অবস্থা এই বিষয়ে অবিভাবকর। গ্রযোঁজনে তাদের যথেষ্ট সাহায্য 
করেন। কিন্ত কোনও কোনও বালক প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করে 

নিজেকে এ নূতন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াতে পারেনি । 
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এইরূপ ম্যাল-এ্যাডজাস্টমেন্ট তথ পরিবেশীক অসামপ্রস্ত কিশোর অপরাধী 
সুষ্টি করেছে। 

বিঃ ভ্র-_আইনী সংজ্ঞা মাত্র অপরাধীদের বয়স্ক ও কিশোর অপরাধীতে 
[ জুভেনাইল ] বিভক্ত করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে একই অপম্পৃহা৷ বয়স্ক ও 
কিশোব-_এই *উভয় অপরাধীদের পরিচালিত করে। শিশুদের মধ্যে এই 

স্পৃহা দৃষ্ট হলেও মোটর নার্ভের সমধিক পক্তির অভাবে ওরা৷ অপকর্ম করতে 
অক্ষম। এই জন্য নিতান্ত শিশুদদেব কোনও কার্ষকে অপকর্ম বল। হয়নি । কিন্ত 

জুভেনাইল ক্রিমিন্ালরা বয়স্ক তখা এডাণ্ট অপরাধীদের মত একই রূপে 

অপকর্মে সমর্থ হয়। এক্ন্য জুভেনাইল ক্রিমিন্তালদেরকে অপবাধী বল! হয়ে 

থাকে। 

বয়ঃগ্রধ্তর সহিত কোনও শিশুর অপস্পৃহ! স্বাভাবিক ভাবে কেন পবিত্যক্ত 
তচ্ছে না এবং কেন এ শিশু অন্তদ্রে মত তার প্রয়োজনীয় 'প্রতিরোধশক্তি গঠিত 
করতে স্মর্থ হলে! না! : অপরাধ-বিজ্ঞানীদের সহিত পরামর্শ করে উহার কারণ 

সমূহ অনুসন্ধান করে যথানীপ্র গয়োন্গনীর় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অভিভাবকদের 

অবশ কতব্য। 

উহাদের অবস্থান 

মানুষের উপরোক্ত তিনটি গুণাগুণ যথা, (১) সংপ্রেরণা (২) অপরাধ-স্পৃহ। 

এবং (৩) প্রতিরোধ-শক্তি আমাদের মস্তিষ্কের স্ব স্ব [ নির্ধারিত ] স্থানে সংযুক্ত 
রয়েছে । একথা! স্বীকার্য যে জলাধার ব্যতিরেকে জল রক্ষিত হয় না। উহা। এ 

অবস্থাতে কোনও বিশিষ্ট রূপ তথা 'সেপ' প্রাগ্তও হয় না । অনুরূপভাবে আমাদের 

দোষ বা গুণ রক্ষার জন্য মন্তিফে নির্দিষ্ট নামুর আধারের প্রয়োজন । দেহ 

বাতিরেকে মনকে কল্পন। করা অসম্ভব কার্য। 

আমর! ধীরে ধীরে ত্রমবিকাশের সোপানগুলিতে উঠেছি। তজ্জন্ত আমাদের 

মস্তিষ্কে নাম স্তরের পর সাহু স্তর [লেয়ার ] সংঘোন্জিত হয়েছে । একটি লেমুর 

একটি ৰানর প্রভৃতি এবং প্রাচীন এবং আধুনিক মানবগোষ্ঠির মন্ত্র করোটিক 
তথ। খুলি সমূহের ক্রমিক বৃদ্ধি তুলনা করলে উহা! বুঝা যাবে । একপ ক্রমিক বর্ধন 
স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বোননূত হওয়ার পর উহা তৃফিভাব গ্রহণ করেছে । মাছ, উভচর 

 সরিহ্ছপ, পাখী, নিষ-্তন্তপায়ী, লেমুর বীদর গরিলা ও মান্গুষের ব্রেনের নিম্নের 
চিত্রটি এই সম্পর্কে পরিলক্ষ্য কর! যেতে পারে। 
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অপরাধ-স্পৃহ। আমাদের প্রথম "প্রাপ্ত বাত্ত হওয়াতে উহ! মাশ্তফ্কের স্থান 

স্তরের নিষ্বে এব" উহার পরবর্তীকালে আমরা সংপ্রেরপা লাভ করাতে উহ। 

মস্তিফের স্বাযু স্যরের ভর্ষে সন্নিবেশিত হয়েছে । সর্বশেষে প্রাপ্ত গ্রতিরোধশত্ছি 

আপন প্রষোক্ধনে উভয়ের মধ্যবর্তী নাযুস্তরে গান করে নিয়েছে । মগ্তিষ্ষের স্থামু 
কুণ্ুলীর তথ! ক নভেলিউসনে'র স্থষ্টির সহিত উহা! যথাষণ স্থ।নে সংযুক্ত হয়েছে । 

এই প্রতিরোধ শক্তির হাস ঘটলে বা উহা বিনষ্ট হলে মানুষ পরিবে* ও 

পরিস্থিতি সভ্ভূত কারণে সহজে অপরাধের শিকার হতে পারে। 
প্রতিরোধ শক্তির আধারভূত মস্তিষ্কের (নদিষ্ট সুক্্ ন্বাবু কোনও খীজান্ুর 

আক্রমণে বা বৃদ্ধি কুকার? [ £0:25650 010জ/0 ] প্রভৃতি কিংবা কোনও রূপ 

ক্ষয় ক্ষতিভে ব! মানসিক আঘাত প্রভৃতিতে বা অন্তান্য প্রত্যক্ষ কারণে ক্ষতিগ্রশ্য 

হওয়ার জন্ম নি্ের অপরাধ:স্পৃহা উপরে উঠে উপরের সং-প্রেরণাকে দূরীভূত 
করলে মান্ছষ অপরাধ-রোগী হয়ে থাকে । [কস্ত মানুষ তাদের অভাব ও লোভের 

কারণে আপন প্রচেষ্টাতে রস ক্ষরণ কিংবা ব্যবহার ও অপব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা 
“পরোক্ষ ভাবে তাদের প্রতিরোধ সম্পকিত মণ্তিষবের নির্দিষ্ট সু্ন্নাযু বিনষ্ট বা ছুবল 
করে নিশ্বের অপরাধ-স্পৃহাকে উর্ধে তুলে উপরের মংপ্রেরণাকে বিতাড়িত করলে 

তার! নীরোগ অপরাধী পদবাচ্য হয় । উভয় ক্ষেত্রে নিয়ের প্রদমিত অগস্পৃহা 
উপরে উঠে সমধিক প্রতিরোধ শক্তির অভাবে সংগ্রেরণাকে বিতাড়িত করাতে 

মানুষ অপরাধী হয়েছে। 
বিঃ জং প্রশ্ন উঠবে যে, উপরোক প্রত্যক্ষ যা পবোক্ষ কারণে মন্তিফের 

সংপ্রেরণা এবৎ অপরাধ-্পৃহা ল্পকিত সুক্ষ স্বাঘু বিনষ্ট না হয়ে উহাদের হার! 
কেবলমাত্র প্রতিরোধ-শক্তির আধারতৃত সুন্্ স্থান ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল হয় কেন? 
উহার উত্তর এই ষে নৃতনতম এবং অধুনাতম [ নিউয়েস্ট এণ্ড লেটেস্ট ] স্ষ্ 
সুক্ষ সান প্রথমে প্রভাবিত [ এফেকটেড, ] হয়ে থাকে.। কারণ পূর্বোক্ত দোষ ও 
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গুণ দুইটিই বহু প্রাচীন হওয়াতে স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছে । উপরস্ত প্রতিরোধ 
শক্তির পরিবর্তনশীলতার জন্যও এরূপ হতে পারে। বলাবাহুল্য যে, আমরা 

প্রথমে অপরাধ স্পৃহা, তৎপর সংগ্রেরণা এবং সর্বশেষে গ্রতিরোধশক্তি প্রাপ্ত 
হয়েছি। স্সাছ্ু বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার বিশদ ব্যাথা করা যেতে পারে। 

আমাদের দেহে দুই প্রকার শ্তায়ু যথা, সাধারণ শ্রায়ু তথ। ফাংসনাল নার্ড 

এবং সুক্র স্নায়ু তথ! ফাইনার নার্ভ আছে। সুক্ষ স্াহুর দ্বার আমাদের মন্তি্ 
তথ] মগঞ্জ গঠিত হয়েছে । আমাদের সাধারণ সামুর সাহায্যে আমর! অঙ্গা্দ 
সঞ্চালন করে থাকি । আমাদের সাধারণ নায় তথা ফাংসানাল না ক্ষতিগ্রত্য 

বা বিনষ্ট হলে উহা! পুনর্গঠিত হয় ন1। কিন্তু মন্তির্ের সুস্থ সাহু ক্ষতিগ্রহ্তহলে 

উহা! পুনর্গঠিত হয়ে থাকে৷ এছ উন্মাদরা এবং অপরাধীর। পুনরায় স্বাভাবিক 
মান্থষ ও নিরপরাধী হয়ে থাকেণ 

বিঃ&:--মাযাদের হাত পা কতিত হলে উহ 'পুনর্গঠিত হয় না। কিন্ত 
আমাদের ত্বক অস্থি ও কেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে উহ। পুনর্গঠিত হয়। নিম্নতম প্রাণী 
আ্যামিবাকে ছুইভাগে বিভক্ত করলে উহার - প্রতিটি অংশ হতে অন্য আযামিব। 
ন্সায়। কঞ্চুলিক! জীবের দেহ ছুই থণ্ড করলে উহাদের প্রতিটি অংশ হতে পূর্ণাঙ্গ 
কঞ্চুলিকা তথ। কেঁচে। জীব সৃষ্ট হয়। গৃহগোধিক1 তথ টিকটিকির লেজ বিচ্ছিন্ন 
হলে উহা! পুনগঠিত হয়ে থকে । অন্বূপভাবে মস্তিষ্ষের সক্্ নায় ক্ষতিগ্রস্থ হলে 

উহা পুনর্গঠিত হতে পারে । আমাদের মন্তিষ্ের প্রতিরোধ শক্তির আধারভৃত 
সুপ সমান ক্ষর-ক্ষতির ক্রম মত আমানের প্রতিরোধ শক্তিরও হাস বৃদ্ধি ঘটে 

(ক) - অপরাধী-রোগী ? অপরাধী-রোগী তথ! এযাবনরম্যাল ক্রিমিন্যালগণ 
নিদারুণ ন্বায়বিক আঘ।ত, বীজান্গুর আক্রমণ ও বুদ্ধিককাৰ তথা খ্যারেষ্টেড 

গ্রোথ প্রভৃতির কারণে প্রতিরোধ সম্পকিত সুঙ্ষন্াযুর প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত 
হওয়ার জন্য জন্মে। মন্িক্বের প্রতিরোধ শক্তি সম্পকিত সুস্ষ স্বাসুর বুদ্ধি ভর 
অবস্থাতে এবং জন্মের পরেও এক সময় কম বা বেশী রূপে কোনও কারণে রুহ 

হতে পারে। এজন্ত বালকর্দের ভয় দ্বেখানে। ও প্রহার কর! অঙ্কৃচিত। অপরাধ- 

রোগীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না ঘটাতে অন্য বিষয়ে ওদের স্বভাব চরিত্র 
স্বাভাবিক মান্ষের মত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তির অভাবে 

সামান্য কারণ তথা ঠিমিউলাস দ্বারা! তাঁর অপরাধী হতে পারে। এই সকল 

অপরাধ-রোগীর! অপকর্মের জন্য ছুর্দমনীয় একটি স্পৃহা! অনুভব করে। 

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ কারণের সহিত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ কারণ উহাদের 
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জন্মের জন্য দায়ী । ভেজাল থাস্য আহার, অতি ওঁষধ নেবন, বিষাক্ত জল ও বান 

ও অতি কোলাহল এবং লাউড স্পিকার ও মাইকের অবিচ্ছিন্ন ছুঃসহ পব্দ 

প্রতিরোধ-শক্তি সম্পকিত হুস্ধ ্মাযু প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বছল সংখ্যক 
অপরাধ-রোগীর জন্ম দেয়। এব ও কম্পন একত্রে ইছুরদের প্রাণনাশ ঘটায় । 
উহা! স্বাভাবিক কারণে সভ্য মান্নষেরও ক্ষতি করে। এজন্য অধুনা এদেশে 
অপরাধ-রোগীর সংখ্য। ক্রমান্বয়ে বর্ধমান । 

অপরাধ-রোগী হ্ষ্টিতে এইরূপ আয়বিক বোগ এবং বুদ্ধিরকার প্রভৃতি স্থাযী 

হয়নি। কিছু সময পরে বৃদ্ধিরুকাব হতে মুক্ত হয়ে পুনরাষ উহাব গঠন আপন! 

হতেই স্থরু হয়ে সম্পূর্ণ হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার্দি দ্বারা উহাকে 
পুনর্জীবিত করে উহার গঠন সম্পূর্ণ কর। সম্ভব। এইজন্য এ বিষযে কারোর হতাশ 
হওয়ার কোনও কারণ নেই। 

(খ) নীরোগ অপরাধী $ নীরোগ অপবাধী তথ। নবম্যাল ক্রিমিন্যাল 
প্রয়োজন এবং লোভ ও অভাব প্রভৃতির কারণে শাপ্ত গ্রচেঞ্ট। দ্বাব। দেহ-বস 

ক্ষরণ প্রভৃতি পরোক্ষ কারণে প্রতিবোধ সম্পকিত সুস্ন্গাযুকে ক্ষতিগ্রস্ত কবে 

নিম্নের অপস্পৃহাকে উপরে এনে সং-প্রবণাকে দূরীভূত করে নিজেদের'কে 
নীরোগ অপরাধী নামক অপরাধীতে পরিণত করে থাকে । মানুষে এই দেহ- 
রস ক্ষরণ সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 

বিঃ ত্রঃ-_আমার্ের দেহে বহুবিধ জান। ও অক্তান। বস-পিগ আছে । উহার। 
কখনও উপকারী কখনও ব। অন্থুপকারী রস তথ। হরমোন আদি ক্ষরণ করে। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই হরমোন তথ! দেহ-রস উহার [ বেশী বাকম] 

মাত্রান্থ্যায়ী মানুষের পক্ষে উপকারী ব। অন্রুপকারা হয়ে থাকে। এই বিষয় 

সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে গবেষণার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র 'মাছে। 

আমার্দের কোনও কাধ ব৷ চিস্তা স্কুন বৃত্তি দ্বাবা৷ পরিচালিত গলে অন্ত্রপকাবা 

হরমোন ক্ষরিত হয়ে উহ রক্তবাহী ধমনীর মাধামে মত্তিষ্ষে উপনীত হযে আমাদেব 

প্রতিরোধশক্তি সম্পকিত সক্ষম ্সাযু কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত কবে। কিন্তু আমাদের 

প্রতিটি কার্য ও চিন্তা স্থুল বৃত্তি ্ বার। পরিচালিত হয়নি । আমাদের অন্টান্ত কার্ধ 
ও চিন্তা হুক্ষবৃত্ি ছারাও পরিচালিত হয়েছে। এতদবস্বায় আমার্দের মধ্যে 
তৎক্ষণাৎ উপকারী রস তথ! হরমন আদি ক্ষরিত হবে। এই উপকারী হরমোন 
রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে অন্রূপভাবে মস্তিফে উপনীত হয়ে আমাদের প্রতিরোধ 
সম্পকিত হন্ সামু নিমিষে পুনর্গঠিত করেছে। 
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এই ভাঙাগড়ার কার্য নিয়ত আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘটাতে আমাদের 

মস্তিককে সৎপ্রেরণ এবং অপরাধ স্পহার একটি অনন্ত দ্বন্বস্থল বল। হয়ে থাকে। 

পৃথিবীতে কোন বিরূপ ক্রিয়া! মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া থাক খুবই স্বাভাবিক ঘটনা । 
একটি পরীক্ষার দ্বার৷ উক্ত ঘটনা সমূহ প্রমাণ কর! যায়। কোনও এক 

ভেককে গ্রতিপ্রাতেঃ আট ঘটকাতে খাদ্য দিলে তার স্ঠালিভারী জুস নির্গত 
হয়। কিন্ত কোনও দিন তাকে খাদ্য না দিলেও ঠিক এ সকাল আটটাতে তার 
স্তালিভারী জুস নির্গত হবে। এক্ষেত্রে খাদ্য প্রাধির আশাতে তথা 
এক্সপেকেটপনে এ একই সময়ে সে স্যালিভারী জুস নির্গত করেছে। এক্ষেত্রে 

উহা! একরপ রিফ্লেব্স এ্যাকসন তথ স্বয়ংক্রিয় শক্তি অর্জন করেছে। 

ভালে বা মন্দ বাক্যাদি এবং ক্রিষ্টাক্রিষ্ট বোধ [ প্লেজেন্ট ও আনপ্লেজেন্ট ] 

প্রভৃতি ঘারাও মানুষের মনে ত্বরিত গতিতে এরপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আন! 
সম্ভব। ভালে! বাক্যে মানুষ মাত্রই খুশী ও মন্দ বাক্যে তার৷ কুদ্ধ হয়েছে। 

এই উপকারী ও অন্গপকারী হরমোন ক্ষরণের ক্ষমত। অসীম । উহ কেবল 

মাত্র প্রতিরোধশক্তি সম্পকিত সুক্্নাযু ক্ষতিগ্রস্ত বা পুনর্গঠিত করে ক্ষান্ত হয় 
না। উহাদের মাত্রাধিক ক্ষরণ মানুষের সক্ষ ও স্থুল বৃত্তি ছুটিকেই যথাক্রমে 

সুবল ব! ছুর্বল করে থাকে । উপরন্ত অন্কপকারী রস চতুষ্পার্থের অন্যান্য বৃত্তি 

সম্পকিত স্থান স্থানকে নষ্ট করে তিলের প্রদমিত অন্যান্য আদিম বৃত্তিগুলিকেও 
উপরিভাগে আনে। 

(১) উপকারী ও অন্ুপকাঁরী হরমোন-ক্ষরণ কমবেশী সম পরিমাণ হলে 

'তার। সাধারণ মানুষ থাকে | অন্ুপকারী হরমোন কম মাজাতে এবং উপকারী 
হরমোন ক্ষরণ বেশী মাত্রাতে হলে মানুষ একজন সাধক তথ] [5810] সেইন্ট 

হয়। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবততন না হওয়াতে এদের স্বভাব চরিত্র সাধারণ 

মান্ছষের মত। এর! সমাক্ত সংসার ত্যাগী না হয়ে লোকের উপকারার্ধে গাহস্থা 

জীবন যাপন করে। কিন্তু লেশমাত্র অন্ুপকারী হরমন ব্যতিরেকে কেহ 

কেবলমাত্র ঘদি উপকারী হরমোন ক্ষরণ করে তাহলে উহা৷ তার স্তুল বৃত্তিকে 

নিক্ষিয় এবং সুশ্ বৃত্তিকে অতি বধিত ও শমিতবলী করে তাকে মহাপুরুষে 
পরিণত করবে। 

[ এমত অবস্থায় এই সকল যোগী পুরুষর। সংসারত্যাগী হয়ে পর্বতবাসী ব৷ 
অরণ্যচারী হয়ে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হলে তারা বহুপ্রকার মানসিক 
অতিজ্রিয়তা তথ মেন্টাল হাইপারসেনসিবিলিটি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু চিন্তাকে 
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সম্পূর্ণভাবে সংযত কর! পুঁথিগত ভাবে তথা থিওরিটিক্যালি সম্ভব হলেও উহা! 

কখনও প্র্যাকটিকালি তথা বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। অতি বড় সাধকদের 

মনের চিন্তার সামান্ট শতাংশও লোকসমাজের গোচরীভূত হলে তারা বিদ্বন্ে 

হতবাকৃ হয়ে ষাবে।] 

(২) উপকারী হরমোন এব" অন্গপকারী হবমোন ক্ষরণ কমবেশী সমান হলে 

মানুষ নরপবাধী মাস্থষ হয়। এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে উপরোক্ত অহচ্ছেদে 
বলোছ। উপকারী হরমোন কম্ম এবং অগ্রপকারী হরমোন বেশী হলে মানুষ 

প্রাথমিক অপরাধী হে থাকে । তাদের ব্যক্িত্বের পরিবতন না হওয়াতে তাদেব 

স্বভাব চাঁরত্র স্বাভাবিক মানুষের মত। তার। সভ্য মানুষের সহিত দংসারে একত্রে 

বসবাম করে। [কন্ত কোনও প্রার্থামক এপরাধীর দেহে উপকারী হরমোন 

ক্ষরণ নগণা এবং অন্রপকারী হরমোন ক্ষরণ আতমাত্রায় হলে উহা৷ প্রক্কত 

অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীতে বূপাস্তাবত হবে। লেশমাত্র স্থচিন্ত। 

ব্/তরেকে মাত্র নিষত মনে কুচিন্তা করাতে ইহ! হরে থাকে। 

[ এই শেষ পর্যায়ের অপবাধীদের মধ্যে বহু স্বায়াবক তথা সেনসরা 

অতিন্ত্রায়ুত। তথ। হাইপারসেনসিবালটি এবংবহু প্রকার মার্দি খানুষন্থলত ক্ষমত! 

ও স্বভাবসমূহ পারদ হয়। এই অবস্থায় উপনীত হলে তার। সত্য সমাজ ত্যাগ 

কবে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বেশ্তাদের সাঁহত গহন বস্তীবাসী বা! লামবাসী হবে। ] 

£নঃ দ্ঃ-_এপরাধী শষ্টির কারণন্বরূপ হরমোন ক্ষরণ মতবাদ আবিশ্বান্ত বা 

অবান্তর খনে হলে উপরোক্ত তথ্যসমূহ ব্যবহাব ৪ অব্যবহার তথা ইউন্ধ এগ ডিস 

ইউজ খিওরী ছারা প্রথ/ণ কর! যেতে পারে । কামারের ডান হাত অতি ব্যবহারে 

স্থল এবং বাম হাত অ-ব্যবহারে ক্ষীণ হয়। এইভাবে দ্দিরাফের ও উষ্টরের গলদেশের 

বৃদ্ধি এবং সর্পের পদ-চতুষ্টয়ের বিলুপ্তি তাদেব বামস্থান পরিখন হেতু ঘটেছে। 

মান্য তাদের হুম্খবৃত্তি আতব্যবহার করলে এবং স্থুলবৃত্তি কম ব্যবহার 

করলে শাদেব সুত্বৃত্তি বাডে এবং অন্পঞামক তাবে তাদের স্কুল-বৃত্তি কমে | 

অন্রূপভাবে মাহুষ তাদের স্বলবৃত্তি মতি ব্যবহাৰ করলে এবং হুক্বৃত্তি কম 

ব্যবহার করলে তাদের স্ুলবৃত্তির শক্তি বাডে এবঃ অনুক্রমিক ভাখে তাদের সুস্থ 

ববাত্ব কমে। এই উভয় বৃত্তির কোন একটি বৃত্তি বন্কাল অ-ব্যবহ্ৃত থাকলে 

উহা। সর্প ভ্বীবের পদলুপ্তির মতধীরে ধীরে ক্রমে লু হওয়াও সম্ভব । ওদের স্মুলবৃত্তি 

কম ব্যবহার করে বহু উৎকট অপরাধী পুনরায় নিরপরাধী হয়েছে ।* 
দ এ-বাবহাব তথা ডিস্ হউক কে অপবাবহার তথা মিস ইউজ রূপে ভুল না করা হয়। 
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ইমপো্টেক্দী তথা যৌন-অক্ষমতা। দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকারের হয়ে 
পাকে। ব্রদ্ধচারী মান্য বহুকাল তার যৌন-অপাঙ্গ অ-বাবহত রেখে পরে হঠাৎ একদিন বিবাহ করলে যৌন সঙ্গমে অক্ষম হ্য়। কিন্তু ধীরে ধীরে অভ্যাস ও ব্যবহার হবার! উহার ক্ষমতা! বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে বধূদের হছ স্ব 
স্বামীদের সাহাষ্য করা উচিত। ক্রুত ধাবিত বেল ইঞ্থিন বন্ধ হওয়ার পরও যেমন 
বহুক্ষণ লাইনের উপর চলে তেমনি অভ্যাসের জন্য বয়স্ক ব্যক্কিদ্নের যৌন-ক্ষমতা আারও বহুকাল পর্যন্ত পূর্বের মত সক্রিয় থাকে। এই সকল উদাহরণ এতদ- 
»ম্পকিত উপরোক্ত মতবাদগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করবে। 

ভাব-প্রবণতা 

থা এরি রি দর্শন 

এপগরাধী এনা এহুন-কেনুদ্র 12------ ঠ শ্রহন এ পি £ হা. ১ ৩০৩৮1৮১৩০27 ১০ হার ্ 

হাইপ্যাথেটিকাযাল ব্রেন 

উপরোক্ত তথ্যমূলক্ষ চিত্র হতে বক্তব্য বিষয় হুচারুরপে বুঝা যাবে? 



৪৬ অপর্াধ-তব 

নিরপরাধীদের মধ্যে সুস্্ বৃত্তি ও স্থল বৃত্তির শক্তি কম বেশী সমান। কিন্ত 
প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে সুক্্ বৃত্তির শক্তি তাদের সুল বৃত্তির শক্তি 
অপেক্ষা কম আছে। কিন্তু শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে সুক্ বৃত্তি 
প্রায়ই বিরল এবং তাদের স্ুন বৃত্তি অমিতবলী। তবে উহাদের শক্তির কম 

বেবী পরিমাণ মত বহু মধ্যবভাঁ অপরাধীরও সন্ধ/ন মেলে। 
উপরোক্ত চিন্রটিতে একটি সুন্দরী কন্যা জনৈক ব্যক্তির চক্ষের সমুখে নৃতা- 

গীত করছে। কবিব ক্ষেত্রে সুস্ম বৃতি তাব স্থল বৃতি অপেক্ষা প্রবল হওয়াতে এ 

স্নরী নারীর বূপ রাসভিং সেন্টারে এলে তার স্ম্্ বৃত্তি তাকে উপরে তুলে 
পরে মোটর নাতের মাধ্যমে হস্তে পাঠায়। এর ফলে কবি হস্ত দ্বাব! লেখনী তুলে 
এ নারীর রূপ সম্পর্কে কবিতা লিখতে আরম্ত করে। কিন্তু দুর্বৃত্বদের ক্ষেত্রে 
তাদের স্থুল বৃত্তি তাদের সুক্ষ বৃত্তি অপেক্ষা বহুগুণে প্রবল । তঙ্জন্ত এ নাবার 

ৰূপ রিসিভিং সেপ্টার তথ গ্রহণ-কেন্ত্রে এলে তাদের প্রবল স্ুুল বৃত্তি উহাকে 

নিম্নে টেনে এনে নোটর নাভের তথা ত্রীন্পমান স্বাযুব মাধ্যমে তার পদযুগলে 
গাঠায়। এর ফশে এ 'স্থুল বৃততি-সর্বস্ব" ছুবৃত্ত এ নারীকে ধর্ধণার্থে তার প্রতি 
ধাবিত হব। এখানে একই নারীর ৰপ একজনেব মনে কামনা এবং অন্ত জনেব 
মনে মুগ্ধতা এনেছে । 

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥ 

অপরাধ চবিত্র 

পরিবর্তন হেতু স্বাভাবিক মান্য প্রকৃত অপরাধী হলে কিংবা তারা 
কোনও মহাপুরুষ হলে উভয়ের স্বভাবের ও চরিত্রের ন্ায়বিক অর্দল বদল হ্য়। 
ইহাকে চেঞ্ড অফ পারসোগ্তালিটি তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন বলা হয়ে ধাঁফষে। 
চরিত্রের এই আমল পরিবর্তন মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চমানের এবং প্রন্ণত 
অপরাধীদের মধ্য নিষ্নমানের হয়ে থাকে । 

মহাপুরুষ তথ! মহামানবদের ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের এবং প্রকৃত তথা শেষ 
পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্য নিয়ন পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা! যায়। 
কয়েকজন সাধক তথা সেইন্ট'এর লন্ধান পেলেও মহাপুরুষদের অস্তিত্ব সন্বন্ধে 



অপরাধ চরিত্র ৪৭ 

আমি নিজেই সন্দিহান | [তাই ওদের সম্বন্ধে আমি কোনও আলোচনা এই 
প্রবন্ধে করবো না। ] 

অপরাধ-রোগী তথ! আআবনরম্যাল ক্রিমিস্তালদের মধ্যে সাধারণ নিরপরাধী 
মানুষের মত কোনও আমূল বাক্কিত্বের পরিবর্তন ঘটে না। নীরোগ অপরাধীদের 
অন্তর্গত প্রথম পর্যায়ের অপরাধীদের ক্ষেত্রেও কোন আমূল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন 
ঘটেনি। উহাদের সকলের স্বভাব চরিত্র সাধারণ নিরপরাধী মানুষের মত 
হয়ে থাকে। একমাত্র শীরোগ অপরাধীদের শেষ পর্যায়ের তথ! প্রকৃত 
অপরাধীদের মধ আমূল ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে আমি মাত্র 
শেষ পর্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্ো দুষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন এবং উহার 
অন্তশিহিত কারণসমূহ ব্যাখা। সহ বিবৃর্তকরবে।। 

মানুষের দুল-বৃত্তি ও সুন্-বৃতির পরিবর্তনের উপর তাদের ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তন, নির্ভর করে। এইরূপ পরিবর্তনের ফলে বহুবিধ আদিম বৃত্তির 
পুনরাবিতাব ঘটে থাকে । এই মতবাদ সম্বন্ধে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশদ ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন আঁছে। 

আগ্িকালে মানুষ বন্য অবস্থার মাত্র কতিপয় বাক্য দ্বার পরস্পরের সহিত 
ভাবের আদান প্রদান করতো । কিন্ধু মানব সভ্যতার উন্মেষে এ কতিপয় বাকা 

হতে আমরা শক্তিশালী ভাষার শগ্টি করেছি। এক্ষেত্রে বাক্যের এবং ভাবের 

সংখ্যা! মানুষের মধো ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়েছে। 

নিনন্তরের প্রাণীদের মধ্যে আমরা যৌন সঙ্গমে ও পারপ্পরিক ইঙ্গিত আদতে 
[আ্যানিম্যাল কমিনিউকেসনে ] সু বৃত্তির সন্ধান পাই। উহার! স্কুল বৃত্তি 

কলহাদদি ও আত্মরক্ষার কার্ধে ব্যবহার করেছে। এদের মধ্যে মাত্র এই ছুইটি 
বৃত্তির স্থুল ভাবে প্রকাশ দেখা গিয়েছে । কিন্তু কুকুর আদি জীবের ক্ষেত্রে এ 
বৃত্তি ছুটিকে সর্বপ্রথম কিছুটা! বিচ্ছিয় ও তরলাকৃতি [ ডাইলিউটেড ] হয়ে 
ভাবপ্রবণতা রূপ একটি সুশ্ এবং নিষ্ঠুরতা রূপ একটি স্থুল বৃত্তির স্যঙি দেখি।' 

ইহাকে জীবদিগের মনের ক্রমবিকাশ তথ] 'ইভোলিউসন্ অফ মাইগু বলা 
যায় । 

ভাবপ্রবণ অবস্থায় কুকুর লেজ নাড়ে ও গাত্রলেহন করে। কিন্তু উহ!" 
“নিষুরতা। অবস্থায় চীৎকার এবং দংশন করে। অন্যান্ত জীবদিগের সন্বদ্ধেও 
এইন্ধপ বলা যেতে পারে। পর পৃষ্টার চিত্রটি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝা! যাবে। 



৪৮ অপরধ-তত্ব 

আদি বন্ত মাহ্ষর। চারিটি বৃত্তি দ্বারা জীবন নিবাহ করতে | যথা 

(১) অলসতা (২) ভাবপ্রবণত। (৩) দ্াভ্তিকতা এব (৪) নিষ্ঠুরতা । 

নি্ুরভার তরলিকৃত অংশ দাভিকত। | অর্থাৎ নিহুরত|। হতেই দাভিকতান 

সথষ্টি। ভাবপ্রবণতার উর্ধের স্থানটি অলনতার দ্বার অ:ধকৃত | কর্ম-তৎপরতা। 
তব! আকটিভিটর দ্বার। এই অলসতা কন বেশী দূরীভূত হওয়াতে সভ্যতার 

শি হয়েছে। অলসতা দূরীভূত হলে 'প্রেমবৃতি' উহার শৃন্ত স্থানটি অধিকার 

করে। কারণ এ জগতে শুন্যের কোনও স্ভান নেই । এই সুম্ধ্তর প্রেমবৃতি 
[স্থপার কোয়ালিটি ] ভাবপ্রবণতারই একটি তরল বপ। অর্থাৎ স্স্ঘতর 

ধপ্রেমবুত্তি” ভাবপ্রবণতারই একটি বধিত অ'শ | 

মং-১ 

| অলসতা 

ভাব প্রবণতা 

গ্রহণ কেন্্র 

দান্ভিকত। 

আপ ০০১ ওক এতে গনিত তারের 



৪৪ 

বিঃ ভ্ঃ--আাদি মান্থষের করোটি তথ। খুলির পশ্চা্ংশ স্ব্প পরিমাণ মস্তি 

ধারণ করতো৷। তজ্জন্ত খুলির পশ্চাদংশ ক্ষুদ্র এবং উহার মুখাংশ দীর্ঘ ছিল। 

কিন্ত সভ্য “দানুষের করোটির পশ্চাদংশ অধিক পরিমাণ মন্তিক ধারণার্থে 
বৃহৎ। এজন্ড ওঘের মুখাংশের পরিমাপ কমে গিয়েছে । আদি মানুষের মস্তিষ্কে 
স্থানাভাবের জন্ত মাত্র এই চারিটি বৃত্তি স্থুলভাবে থাকাই স্বাভাবিক। 
অন্তদ্বিকে__সভা মানুষকে বহু হুক ও স্থুল [ তরলাকতি ] বৃত্তি ধারণ করতে 

হওয়ায় উহাদের করোটির পশ্চা্ংশ বৃহদাকার । 

আদি যুগে অরণ্যে যথেষ্ট খাগ্য থাকাতে খাগ্চসংগ্রহী আদি মানুষ স্বভাব- 
অলস হতে | বরফ যুগে তথা গ্লেসিয়াল পিরিয়েডে তার। গুহাতে বন্ধ থেকে 
অলস থেকেছে। এজন্ত এদের মধ্যে স্বপ্ন কর্ম-তৎপরতা। ও অধিকমাজ্জাতে অলসতা! 
থাকা স্বাভাবিক। বরফ যুগের পর তারা কর্ষতৎপর হয়ে উঠে। বংশবৃদ্ধির 
সহিত এদের কঠোর জীবনসংগ্রামও স্থুু হয়। ধীরে ধীরে তার্দের তৎপরতা 

বাড়ে ও অলসত1 কমে । বাহু অপেক্ষ। মস্তিক চালন। বেশী হলে ওদের মন্তিফের 

বৃদ্ধি ঘটে ও তজ্জন্য তাদের করোটির পশ্চা্ংণ বৃহৎ হয়। যাদের মধো এই 

পরিবর্তন ঘটেনি, তার! ডারোইনী 'ন্তাচারেল সিলেকসন' মতবাদ মত নিশ্চয়ই 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তাদের বংশধরদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের 

স্বভাব চরিত্র ক্রোমজম-স্থিত জিনের? [ (36106 ] তথ হব্যানগর মাধামে জাগ্রত 

ব! ক্প্তাবন্থাতে কিছু কিছু রয়ে গিয়েছে। 

পরবর্তীকালে তৎপরতা বারা অলসতা দূর করে মানুষ সুসভ্য হলে তাদের 
(১) প্রেমবৃত্বি, ৫) ভাবপ্রবশতা, (৩) দাভিকতা৷ এবং (৪) নিষ্ঠুরতা তথা 
নিষ্ঠরবৃত্তি ক্রমাগত বিচ্ছিযর ও তরল হয়ে নিয়ের চিত্রে প্রদশিত অতোগুলি 

$ 
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স্থলবৃত্তি ও সুশ্ম বৃত্তির শি হয়েছে। এই চিন্রিই পুঙ্ধানগপুদ্খরপে অন্ধাবন 
করলে বক্তব্য বিষয় ভালে! রূপে বুঝা ধাবে। স্ুসভ্য মান্ষের মধ্যে আমর! 
অতোগুলি মনোবৃত্তি পরিলক্ষিত করি । উহাদের আমি বন্ধ ইঞ্জিন যুক্ত রকেটের 
সঙ্গে তুলনা করেছি। 

স্বাভাবিক স্থ্সভ্য নিরপরাধী মানুষদের মত অপরাধ-রোগী এবং নিরোগ- 

অপরাধীদের অন্তর্গত প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যেও আমর! এরূপ কমবেশী বহু 
তরলীকৃত ুক্্ম ও স্থল বৃত্তিসযূহ দেখে থাকি। কারণ-_এদের মধ্যে প্রকৃত 
অপরাধীদের মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রায়ই ঘটেনি। 

[ বিঃদ্রঃ উপরেব উর্ধ্বমুখী স্স্ বৃ্ধিগুলি সুম্্স হতে স্ক্্তর হয়। এবং 

নিম্নমুখী তথ। নিয়ের স্থুল বৃত্িগুলির স্থুলতা কমে যায়। উহাদের একটির 

শবলতা অন্যটি হতে কম হয়| উহারা কম বেশী তরলী-কৃত এবং বিচ্ছিন্ন 
হওয়াতে ইহা হয়ে খাকে। বেশী হুম্-বৃত্তি কম হুম্-বৃতিকে প্রদমিত করতে 
পাবে। বিচারক কয়েদীর প্রতি দয়ার্্র হলেও তাকে দণ্ড দিয়ে থাকেন। এখানে 

টার স্থবিচারিতা সুস্্তর বৃত্তি হওয়াতে দয়াময় রূপ কম সুক্ষ বৃত্তির উপর জয়- 
যুক্ত হলে । ] 

প্রাথমিক অপরাধীদের কেহ কেহ পরবর্তীকালে প্ররুত অপরাধী তথা শেষ 
পর্যায়ের অপরাধী হলে উহাদের মধ্যে বাক্তিত্বের আমুল পরিবর্তন হয়ে থাকে । 
সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে ওদের অতোগুলি সুষম ও স্থুল বৃত্তিসমূহের সংখ্যা 
কমে যেতে থাকে । উহার! পরস্পরের সহিত ঘন সংলগ্ন তথা 'ইনটার-লকভ্* ও 
পরিমিশ্রণ তথ! কমপ্রেসড, হয়ে পুনরাফ়্ পূর্বের মত চারিটি বৃত্তিতে পর্যবসিত 

হয়। প্রথমে ওদের স্বাযু আশ্রয়ী ক্ষণভঙ্গুর সুক্্তম প্রেম বৃত্তিটির বিলোপ ঘটে । 
প্রেমবৃত্তিটি বিলুপ্ত হলে এ শৃন্ স্থানটি অলসতা! দ্বারা পুনরায় অধিকৃত হয়। 
এইভাবে পূর্বের মত ওদের মধ্যে চারিটি বৃত্তি ঘথ। (১) অলসতা (২) ভাবপ্রবণতা৷ 

(৩) দান্ভিকতা৷ ও (৪) নিষ্ঠুরতা পুনরায় প্রকট হয়। ইহাকে আদিম যুগে 
পুনঃপ্রবর্তন তথা রিভারসন টু প্রিমিটিভ, স্টেজ বলা হবে। এই সময় এরা 
বহুপ্রকার দৈহিক ও মানসিক '“আরি-মানব'-হুলভ বৃত্তিও লাভ করে। অবশ্ঠ 
এইরূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ না হয়ে আংশিক পরিমাণেও 
হয়ে থাকে। 

ওদের অলসতার কিংবা! তৎপরতার কম বেশী অস্থশীলন কিংবা! উপকারী ও 
অস্থপকারী হরমোন ক্ষরণ কিংবা! ব্যবহার ও অব্যবহার আদি ঘে কোনও একটি 
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কারণে এ সকল স্থুল ও সুক্ষ বৃতিগুলির সংখ্যা বাঁড়ে কিংবা। কমে যায়। নিয়ের 
চিন্রটিতে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু অতোগুলি হুম্ ও স্ুল বৃতি পুনরায় পরস্পর 
নংলগ্ন ও একীভূত হয়ে চারিটি আদি বৃত্বিতে পরিণত হয়ে গেছে। 

অলমতা 

ভাবপ্রবণত। 
ওল 111 পপ িকজল আজানের 

গ্রহণ কেন্ত্র 

দ্বাভিকতা 

নিষ্ঠুরতা 

এট চারিটি আদি বৃতিই পর্যায়ক্রমে পুরানো৷ পাপীদের মনো-দণ্ডে উঠানামা 
করে থাকে। এর! বিভিন্ন মাত্রায় পর্যায়ক্রমে অলস, ভাবগ্রবণ, দা্তিক ও 

নিষ্ঠুর হয়েছে। এ অপরাধীর৷ তাদের এ বৃত্তি চতুষ্টয়েব কোনটিতে কতক্ষণ 
অবস্থান করবে ভার কোনও স্থিরতা! নেই। থানাতে বন্দীকৃত অবস্থায় শেষ 
পর্যায়ের অপরাধীদের মধ্যে এই বৃত্িচতুষ্টয়ের উঠা নাম। প্রাযই দেখ! যাষ। 

মস্তিষ্বের ক্ষয় ক্ষতিতে উহাতে নিহিত বৃত্বিগুলির পারস্পরিক ভারসাম্য 
নষ্ট হলে বহু কিছু উন্ট পান্টা হয়ে যাষ। তৎসহ বহু প্রদদমিত আদি মানব- 
স্থলভ বৃত্তি উপরে উঠে। উপরোক্ত পরিবর্তনের সহিত দৈহিক অসাডতার্দিও 

উহার। প্রাপ্ত হয়। ওইগুলি এবং উপরোক্ত বৃত্তি চতুষটয সম্বন্ধে নিয়ে পৃথক 
পৃথক আলোচন! করবে| 
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২২ 
মস্তিফের ক্রমোন্নতি 

(আমুস্তরের পর ন্ায়ুস্তর) 

উপরোক্ত সন্ত ও স্ুল বৃত্তিগুলির বাংল! নামের অন্থক্রমিক ইংরাজী নাম- 
গুলি অপরাধ-তত্ব সম্পকতি গবেষক ছাত্রদের ন্ৃবিধার্থে নিষ্নে পুনঃউদ্ধৃত হলে]। 

রিভারশন টু প্রিমিটিভ স্টেজ । চেঞ্জ অফ. পারসোন্ালিটি। 
অল্ সেগমেন্টস্ ইন্টারলকড্ *। 

হট | - মি ই 

রি লেজিনেস 
| _ হাী। 
ঠি 

রি সেন্টিমেপ্ট্যালিটি 
(৬ | রি 

রর রিসিভিও সেন্টার 

রর ভ্যানিটি 
চি -_- 
১৮ 

চা হুয্ 
শি 

ঘ. ৪. স্থপার কোয়ালিটি রিপ্লেদ লেজিনেস। পূর্ব পৃষ্ঠার স্প্রিট আপু 

সেগমেন্টের ইন্টারনকিও-এর পরিমাপের উপর পারসোন্তালিটি চেকের পরিমাণ 

নির্ভর করে। 
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ইভোলিউশন অফ. মাইগু 

সত জে লস্পপস্সসশা সী পাপা শে 

| পিটি, পোলাইটনেস 
আটাচমেন্ট, 

__কাইগুনেস্, ইত্যাদি | 
রিসিভিড সেন্টার 

স্থপার কোয়ালিটি 

[ স্প্রিই আপ ] 

সেনটিমেনটেলিটি 

[ স্প্রিই আপ | 

ভ্যানিটি 

[ স্প্রিই আপ এ 

ক্ুয়েলটি 
[স্প্রিই আপ ] 
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দৈহিক অসাড়তা 
ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু উপরোক্ত রূপ মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে আমে। প্রাথমিক অপরাধী এবং অপরাধ রোগীদের 

ক্ষেব্রে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় নি। তাই এর! উক্ত মানসিক পরিবর্তন এবং 

দেহগত পরিবর্তন হুতে মুক্ত। তারা এ সকল বিষয়ে স্বাভাবিক নিরপরাধী 
মাঙ্গষের মত থাকে । 

প্রাথমিক অপরাধী ও স্বাভাবিক মানুষদের ক্ষেত্রে কষ্ট-বোধ বেশী ও স্পর্শ 

বোধ কম এবং উষ্ণবোধ বেশী ও শৈত্যবোধ কম। কিন্ত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন 

হেতু প্রকূত-অপরাধীদের মধ্যে এগুলি বিপরীত অবস্থায় আসে। ওদের দেহে 
কষ্টবোধ কম ও স্পর্শবোধ বেশী এবং উষ্ণবোধ কম ও শৈত্য-বোধ বেশী। 

মত্তিফের রেভ-গ্বীন এবং ইয়োলো-ু মেন্টাল প্রশেস [ মনোদও ] এর মত 
মানবের দেহে 'কষ্ট-্পর্শ এবং উষ্ণ-শৈত্য” নার দণ্ড আছে। পূর্ব পৃঃ ত্রঃ। একই 
দ্ণ্ডে এগুলি উদ্টো৷ উ্ণি ভাবে অবস্থিত। ঙ্জন্য ওদের একটি কমলে অন্যটি 

বাড়ে। 
কষ্ট-__ ম্পশ 
উ্-__শৈত্য 

কষ্ট বোধের পর স্পর্শ বোধ এবং উষ্ণ বোধের পর শৈত্য বোধের সহি । উফ্ণতা 

কষ্ট বোধের নামান্তর মাত্র । দেহত্বক তথ! টিন্থ দাহিত হলে কষ্ট হয়। কোমল 
স্পর্শের বদলে অতি চাপেতে কষ্টই বোধ হয়। আদি মানবের মত বৃত্তি লাভে 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ক্ বোধ ও উষ্ণ বোধ কম। উত্তপ্ঠ আফ্রিকা দেশে 

ষে মানুষের জন্ম তা উহা প্রমাণ করে। এজন্য আদি-স্বভাবে প্রাপ্ত পুরানো 
পাপীদের কষ্ট ও উঞ্ বোধ কম। 

[ পৃথিবী প্রথমে অতি মাত্রায় উত্তথু ছিল। পরে উহ! ধীরে ধীরে শীতল 

হয়। কিছু মানুষ আফ্রিকাতে থেকে যায়। কিছু মান্য শীত প্রধান দেশে সরে 

আসে। অবশ্ঠ-_এই উভয় গোষ্ঠির মধ্যে সংমিশ্রণ হওয়া সম্ভব । শীত হতে আত্ম- 

রক্ষার্থে মান্য কর্ধ-তৎপর হয়। তজ্জন্য উষ্ণ প্রধান আফ্রিকাতে মানুষের উদ্ভব 

হলেও শীত গ্রধান ও নাতি উষ্ণ দেশে ওদের সভ্যতার স্থচনা হয়। 

বল। বাহুল্য ষে হুর্ধ্য তাপ ক্রমেই কমে আমছে। মিপাহী মিউটিনির সময়ের 
তুলনায় এক্ষণে সুর্য কম ভাপ দিচ্ছে। ইহা বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশ 
সম্পর্কেও প্রযোজ্য । উহ। বেশী উফ্ণ হতে এখন কম উষ্ণ হয়েছে। রেশিয়ান 
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পিরিয়েডে তথা বরফ যুগে মানুষ উফ দেশে গিয়েছে। উহার অবসান হলে 
ভার! শীত প্রধান দেশে ফিরেছে। কিছুক্ষেত্রে মান্থষের মহুনন্ঈীলতাও কশগত 

হয়ে থাকে | এই সম্পকিত গবেষণায় এই তথ্যগুলি বিবেচনা! করতে হুবে। 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ক্বোধ নগণ্য থাকায় বহুকাল পূর্বে সাংঘাতিক 
রোগাক্রান্ত হলেও তা৷ ভারা জানতে পারে না। কষ্ট-বোধ স্বাভাবিক মানুষের 

মধ্যে সাবধানতা! তথ! ওয়ানিং এর কার্য করে। কষ্ট হুয় বলে মানুষ বুঝে বে 

তার! ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং তজ্দন্য তাদের ডাক্তারের কাছে ষেতে হবে। স্ুস্থ- 

মন্ত পুরান পাপীর৷ এ-জন্ত হঠাৎ একদিন মৃত্যুর কবলে চলে পড়ে | কষ্ট-বোধ 
হীনতার জন্ত এর! প্রহারাদি দৈহিক পীড়নে স্থখ অন্গভব করে| সাংঘাতিক 
আহত হওয়া! সত্বেও তার! দৌড়ে বহু মাইল অতিক্রম করে। এই সকল বিষয়ে 
তার৷ জীবজন্ত ও আদি-মানবদের সহিত তুলনীয়। অনুরূপ ভাবে-_ প্রকৃত 
অপরাধীদের মধ্যে উষ্ণতা-বোধও অতাত্ত কম। এদের চোখ বেঁধে আনুল দ্ধ 
করলেও ত্বক তথ] টিস্ ন1 পুড়া পর্য্যন্ত তা তার বুঝতে পারে না। দেশলাই 
কাঠি ও কলকের ছ্যাকা দিলে তারা উহা! সহ করেছে। আফ্রিকাতে প্রথম 
জাত হওয়ায় আদি-মাহষদের উষ্ণতাবোধ অভ্যাস দ্বারা সহনীয় হয়ে ছিল। 
আদি স্বভাবপ্রা্ হওয়ায় প্রকৃত অপরাধীদের একপ হয়ে থাকে মনে হয়। 
কষ্টবোধ ও উফবোধ বৃত্তি য়ের উল্টে বৃত্তি স্পর্শ বোধ এবং শৈত্য বোধ এদের 

অত্যন্ত বেশী । উগ্র ম্পর্শ-বোধ পিকপকেটাদি পুরানে। পাপীদের অপকর্থে অন্কতম 
সহায়ক। [ব্যবহারিক অপরাধতব দ্রঃ ] শৈত্য বোধ বেশী থাকাতে অতুযুপ্র 
শীত [বরফ জল আদি ] এদের অত্যন্ত অপছন্দ । 

মাস্ষের দেহ ত্বকের যে কোনও অংশে এক স্কোয়ার পরিমিত স্থানে বিভিন্ন 

প্রকার ঘাস্িক পরীক্ষা করলে দেখ! যাবে যে, ওদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন 
সংখ্যায় কম বেণী কষ্ট-কেন্দ্র তথ! পেইন ম্পট্, উফ? কেন্জ তথা হিট স্পট, শৈত্য 

কেন্দ্র তথ! কোল্ড স্পট এবং স্পর্শ কেন্জ তথা টীচ্ স্পট আছে। আমাদের 
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দেহে” স্পর্শ, কষ্ট, শৈত্য ও উফ কেন্দ্র আছে বলেই আমরা স্পর্শ, কষ্ট শীত ও 

উত্তাপ বোধ করি। এ সকল ম্ায়বিক কেন্ত্রগুলি বাহিরের ছ্রিমিউলাস ছার 

উদ্বেলিত হলে এরূপ বোধ হয়ে থাকে । 
এই সকল ম্বায়বিক কেন্দ্রগুলির সংখ্যা দেহের সকল স্থানে সমান হারে 

থাকে নি। নারী জাতীর বক্ষে ্ পর্শ-কেন্্র বেশী ও কষ্টকেন্দ্র কম। উহাতে 

স্গর্শ জনিত ওদের অধিক আনন্দ হয়েছে । এ স্থানে নিপীড়ন বা দ্বংশন করলে 

কষ্ট-কেন্জ্র কম থাকায় ওদের বেশী কষ্ট হয় না। ' রর 
মিষ্টতা চিনিতে থাকে না। উহ! মানুষের জিহ্বাতে থাকে । পর্কর। কগ! 

জিহ্বার মিষি কোবগুলিকে উদ্বেলিত করে বলে মানুষ মিটি স্বাদ পায়। 

নাকারীণ কণাও এ একই রূপ কার্য কিয়ৎ পরিমাণে করে থাকে । অক, তিক্ত, 

লবণ বার প্রভৃতি বোধের জন্তও এরূপ পৃথক কেন্দ্র সমূহ আছে। উৎকট 
অপরাধীদের শ্নায়বিক পরিবর্তন হেতু ওইগুলি দূর্বল থাকে বলে ওরা এ স্বাদ 
গুলির প্রভেদ সব সময় বুঝে না। ওর্বের কে কতটা উৎকট হয়েছে তা এই সব 
পরীক্ষা! হতে বুঝা গিয়েছে । ওদের ঝাল ও তিক্ত বোধ-কম এবং মিষ্টি ও অন 
বোধ-বেশী। ] 

উপরোক্ত বিষয়গুলিকে উৎকট অপরাধীদের দৈহিক অসাড়তা৷ তথা 
ফিসিক্যাল ইনসেনসেবিলিটি বল! হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওদের মধ্যে 
দৈহিক অস[ড়তার সহিত নৈতিক অসাড়তাও আসে । তজ্জন্ক উৎকট অপরাধীরা 
অনুতাপ ও লজ্জা-সরমহীন এবং নিষ্ঠুরা ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। এই 

নৈতিক অসাড়তা৷ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষাংশে বিশদ ব্যাখা! কর! হবে। উপরস্ধ 
বিবিধ প্রকার অতীন্দ্রিয়তা তথ। হাইপার সেনসেবিলিটিও তার প্রাপ্ত হয়। অস্ত 
ঘানোয়ারদের মত এরা আবহাওয়ার পূর্ববাভাষফ অবগত হতে সক্ষম। বৃষ্টিতে 
চৌর্্য কার্্যের সুবিধা হয়। এরা উহা! বহু পূর্বে বুঝে গ্রত্তত হয়। এদের 
অতীন্দ্রিয়ত সম্বন্ধে ব্যবহারিক অপরাধতত্বে বিশ ব্যাখ্য। করেছি। 

[ মহাপুরুষরা মানসিক তথা মেপ্টাল এবং উৎকট অপরাধীরা দৈহিক তথা 
ফিসিক্যাল অতীন্ত্রিয়তা তথ! হাইপার সেনসেবিলিটি লাভ করে। উভয়ের ুক্ 
বৃত্তি এবং স্থুল বৃত্তি বথাক্রমে অতি ব্যবহার বা অব্যবহার অন্ত হয়ে 
থাকে । ] 

দেহস্থিত চস্থু এবং কর্ণ বারা দেখা। ও শোনার জন্ত মস্তিষধে অনুক্রমিক বোধ 

কেন্ত্র আছে। চগ্ষ এবং কর্ণ নষ্ট হলে আমরা দেখতে, কিংবা! শুনতে পাই না। 
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অন্ধ দিকে--মস্তিফের তৎ তৎ সম্পকিত স্থান ব৷ এরিয়া তথা বোধ কেন্দ্র গুলি 

বিনষ্ট ব। নিষ্ষিয় হলেও দেখা বা শোন! যায় ন|। 
উপরোক্ত রূপে মানষের ত্বকস্থিত স্পর্শ, উষ্ণ কষ্ট ও শৈত্য কেন্ত্রগুলির জন্য 

মস্তিষ্কে তৎ তৎ সম্পফিত অন্ুক্রমিক বোধ-কেন্দ্র আছে । এই বোধ কেন্দ্র 

গুলি বিনষ্ট বা নিক্ষিয় হলেও উপরোক্ত রূপে ত্বকস্থিত কেন্দ্র গুলিও নিদ্ছিয় 

হয়ে যায়। 

উৎকট অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটলে পূর্ব বণিত কারণ 
সমূহের জন্ত মন্তিক্ষের উক্ত বোধ-কেন্দ্রুলির একটি বা অন্যটি সাময়িকভাবে 

ছুর্ববল বা সবল এবং নিক্কিয় বা সক্রিয় [কমবেশী]হয়। ফলে দেহত্বকের 

তৎ তৎ সম্পকিত অঙ্গক্রমিক স্নান্ু কেন্দ্রগুলিও এফেকটড. তথ প্রভাবিত হয়। 

দেহ মনকে এবং মন দেহকে প্রভাবিত করে বলে উহাদের ত্বক ন্বাযু-কেন্দ্র বা 

মন্তিকন্থ বোধকেন্ত্র ষে কোনওটিকে বিবিধ মানসিক ও দৈহিক প্রক্রিয়াতে 

চিকিৎস! করে উহাদের পুনরায় স্বাভাবিক কর! সম্ভব। এই সম্বন্ধে অপরাধ- 

চিকিৎস শীর্ক নিবন্ধে বিশঘ ব্যাখ্যা কর! হবে। 

এইবার উৎকট অপরাধীদের উপরোক্ত দৈহিক এবং' নৈতিক অসাড়ত৷ 

সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করবে! | প্রবন্ধের পুর্ববাংশে ওদের মধ্যে অলুস্্তা, 

ভাবপ্রবণতা, দ্বাভিকত] এবং নিষ্ঠুরতার মনের পথে উঠ নাম! সন্বদ্ধে বলেছি। 

এইবার উহাদের গ্রত্যেকটির মূল হেতু সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা! করবে! । 
(ক)--অলসত। ও 

সত্রীবীজ স্থির তথ! অলস হয় এবং পুং বীজ ক্ষিপ্র তথা তৎপর থাকে। 
এই ম্বী-বীজ তথ। ওভা৷ এবং স্পার্ষ তথা পুং বীজের সংমিশ্রণে মানব দেহ হট । 
তক্জন্ত স্ত্ী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে অলসতা! ও তৎপরতা৷ একত্রে বিভিন্ন হারে আছে। 

স্বীবীজ জীবদদেহে কিংবা উহার বাহিরে (9 স্থির থাকে । পুংবীজ ছুটে উহার 
সহিত মিলিত হয় ॥] এইভাবে পৃথিবীতে অলসতা ও তৎপরতার স্থঙটি হয়। 

অলসত। তথ! লেজিনেন এবং তৎপরতা। তথ! এ্যাকটিভিটির এবংবিধ ব্যাখ্য! 

পৃথিবীতে আমিই এই থিসিসে প্রথম দিলাম । 

[অতিরিক্ত কোনও কিছু মান্ষের দেহে বা মনে এলে উহা অস্থবিধার 

সৃষ্টি করে। অলসতা অত্যধিক হুলে উৎকট অপরাধীদের মধ্যে জড়তা এনেছে। 

সেই ক্ষেত্রে ওরা জড় অবস্থা! প্রা হয়ে চলৎশক্তিহীন ভাবে স্থির থেকেছে। 
(8 বহুব্যদ্রির মতে বছাপুরুষরা দেহে অন্স হলেও তাদের মন সব সময় সক্রিয়। 
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ওদের মধ্য জাত অত্যধিক অপস্পৃহার প্রবাহ স্বাযুগুলিকে আড়ষ্ট করাতে ইহা! 
হয়। 

[ মত্স্তাদি জীব কিন্ত জলে পৃথক পৃথক পুং ও স্ত্রী বীজ ত্যাগ করে। 

উহাদের পুংবীজ ছুটে স্থির স্ত্রী বীজের সহিত জলে মিলিত হয় । ] 
অন্তদিকে--অত্যধিক সৎ প্রেরণার অনুশীলন তদ্সম্পকিত উগ্র প্রবাহ 

দ্বারা মহাপুরুষদের মধ্যে সেই ক্ষেত্র ট্রান্স তথা। সমাধি অবস্থা এনেছে। সেই 
সময় মহাপুরুষরা চলৎশক্তি হীন ও আড়ষ্ট হয়ে স্থির ভাবে থেকেছেন। প্রভেদে 

এই যে মহাপুরুষদের মধ্যে উক্ত দ্রন্স” তথ সমাধি ভাব দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট 
অবস্থায় হয়ে থাকে। কিন্তু উৎকট অপরাধীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট “জড' ভাব এলে 
ওরা উপুড় হবে ব। চিৎ্-হয়ে শুয়ে থাকে । বল৷ বাহুল্য যে ওর। উভয়েই মনো 

জগতের অস্বাভাবিক অবস্থার সম্ততি। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে আগত জড়ত। 
সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের শেষাংশে ব্যাখা। করবো! | উহা! উভয়ের মধ্যে স্্ায়বিক 
অস্বাভাবিকতার জন্য হয়ে থাকে। 

মহাপুরুষর! পৃথিবীর উপকার কিংবা অপকার কোনও কিছু করেন ন|। 

তার। নিজেদের ভগবৎ প্রাপ্থির জন্ ব্যস্ত থাকেন। পৃথিবীর উপকার করলেও 

তারা হয় তো! নীরবে উহা করেছেন। কিন্তু অপরাধীরা প্রত্যক্ষভাবে 

পৃথিবীর অপকার করে। তাই এই পুস্তকে ওদের সম্বন্ধেই আলোচন। করেছি। 

এই '্রান্স এবং জড়” ভাবকে কেহ কেহ হিষ্রিয়৷ রোগের লহিত তৃলন! করেন। 
তৎপরতা! তথ। খ্যাকাটিভিটি উভয়কে ট্রান্স বা জড় অবস্থা থেকে মুক্ত করে 

কণ্মক্ষম করে। পৃথিবীতে আগত অবতারদের মধ্যে কম্ম-তৎপরতা। অতি 
মাত্রায় থেকেছে। এফুগেও বহু সাধকের মধ্যে সঙ্গটন-শক্তি থাকাতেই তাদের 
একাধারে প্রশাসক মঙ্গটক ও সাধক রূপে দেখা যায়। এর সাধারণতঃ 

অলস জীবন যাপন করেন না। 

বহু অবতার-মন্ত অলস (£) মহাপুরুষের কোনও কোনও শিষ্য দক্ষ সঙ্গটক 

রূপে কর্খ-তৎপর হওয়াতে তাদের গুরুদেবদের নাম ও ধর্ণ পৃথিবীতে ভ্রুত 

প্রচারিত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এরাই স্ব স্ব গুরুদেবের মুখস্ত বাণীগুলিকে অর্থ- 

বোধাত্মক ও স্ুলিখিত করে ধন্ম রূপে তাদের গুরুদেবদের নামে প্রচার করে 

ছিলেন। ] 
অলসতা! সম্বন্ধে আলোচনায় উহার উপ্ট বৃত্তি তৎপরতার প্রশ্ন শ্বভাবতঃই 

উঠবে । এই অলসভার সহিত তৎপরতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে রয়েছে। অলসতা 
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কমলে তৎপরভ। বাড়বে এবং তৎপরত। কমলে অলসতা বাড়বে । তজ্জন্ত-_ 

এই অল্তা৷ ও তৎপরত। বৃত্তিতবয় একই সঙ্গে বিবেচ্য । উপরস্ত অলসতার 
সহিত অপরাধ স্পৃহার এবং তৎপরতার সহিত সৎ প্রেরণার সম্পর্ক রয়েছে। 

[ অত্যধিক সংপ্রেরণ! নান্ষকে বেশী ক্ষণ কার্যকরী রাখে। কিন্ত অপরাধ 

স্পৃহা মানুষকে বেশীক্ষণ কার্য করতে অপারগ করে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ 
প্রমাণ সহ আলোচিত হয়েছে। পূর্ব পৃ রঃ । স্বাধীনতাপ্রয়ানী দেশপ্রেমিকরা 
বৎসরের পর বৎসর অনাহারে জঙ্গলবাসী হয়ে লড়তে পারে। কিন্তু এতে। 

পরিশ্রম অনাবিল ভাবে অপরাধীর! তাদের অপকর্খার্থে করতে অক্ষম হয়েছে। ] 
বিঃ দ্র-_এদেশে কিছু রাজনৈতিক মুভমেন্ট তথা আন্দোলন আমর্শ- 

বিহীনভাবে কিংবা ভুল আদর্শে স্থুলবৃত্তি ছারা পরিচালিত হয়। মানুষের 
মধ্যে গুলবৃত্তি অধিক এলে অলসতা বাড়ে এবং তৎপরতা কমে। এরূপ 

ব্যক্তিদের দ্বার] রাজনৈতিক আন্দোলন তিন দিনের বেশী স্থায়ী হয় না। 

এই বিপথগামী ব্যক্তিদের স্বভাব কম বেশী এক শ্রেণীর অপরাধীর্দের মত 

হয়েছে। এর! তাদের ক্ষণস্থায়ী তৎপরতার দ্বারা! ভীম বেগে ট্রাম ও বাস 
পুড়িয়ে জনগণের ক্ষতি করে। কিন্তু তুবড়ীর ফোয়ারার মত স্বক্ক্ষণেই তাদের 
বা কিছু এনাজ্জি তা নিঃশেধিত হয়ে যায়। এদের দ্বারা ভিয়েতনামীদের মত 
বিক্রোহ কোনও দিনই সম্ভব হবে না। এদের স্কুধ। পেলে বা বেশী হাটলে এরা 

কাতর হয়ে পড়ে। ক্রিমিন্তানদের মত স্ুপিরিয়ার ফোর্সের হুমুখে এরা নীরব 
হয়। এদের মধ্যে কোনও দলগত মর্যান তথা যৌথ আমন্গগতা থাকে ন।! 

নারীদের মত এর! কি চায় তা তার! নিজেরাই জানে ন।। তাই এদেরকে ঘন 
ঘন দল পরিবর্তন করতে দেখা যায়। কারোর কারোর যধ্যে উহ ব্যবস! বা 

জীবিকা হয়ে থাকে । উল্লেখ্য এই যে স্থুনবৃ্তি-প্রস্থত বিপ্লবের গ্রতিবিপ্লব হলেও 

সুক্ষ বৃত্তি-জাত বিপ্রবের প্রতিবিপ্রব কদাচিৎ হয়ে থাকে। 
[ আদর্শযুক্ত, ও সুক্বৃত্তি পরিচালিত রান্গনৈভিক আন্দোলনের মহাশক্তি 

আমর! গান্ধীজির বিগত অহিংস-আন্দোলনে দেখেছি। সংপ্রেরণ! জাত দার্থ 
এবং হিংস। বজ্জিত এ আন্দোলনে ত্ক্ণর। অনাহারে ও অনিত্রায় বৎসরের 

পর বৎসর অসহনীয় উৎপীড়ন সহ করেও কম্ধতৎপর থেকেছিল। রাজশক্তির 
প্রচণ্ড আঘাতেও তাদেরকে এ বিষয়ে নিরম্ত কর। সম্ভব হয় নি। 

[ শ্রমিকর| বেশীক্ষণ পরিশ্রম করলে তাদের দেহে ল্যাকটাক এযাসিভ্ জাত 

হয়ে তাদের মধ্যে ক্লাস্তি-বোধ তখ ফেটাগ আনে । এতে তাদের পেশীসমূহ হ্রুত 
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নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তক্ন্ত তাদের কণ্মকালের মধ্যে রেষ্ট পঙ্জ বিশ্রাম-ক্ষণ 
দেওয়া হয়। ভারী কার্ধে বেশীক্ষণ এবং হাক। কার্যে হ্বরক্ষণ রেষ্টউপজ. তথা 

বিশ্রামক্ষণ দেওয়ার রীতি । অন্যথায় উৎকৃষ্ট ব্রব্যোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটতে 
এবং বাতিল ভ্্ব্যের সংখা বেড়ে বাবে । এই ল্যাকটিক এযাসিভ ওদের মধ্যে 
অলসতা আনে । এই ল্যাকটিক নিউদ্রিলাইজ করার ক্ষমতা সকলের মধ্যে 

সমান নেই। ] 
প্রতীত হয় ষে সৎপ্রেরণার হাক্ধ! প্রবাহ [ ইমপালস ] এবং অপরাধ-স্পৃহার 

ভারী প্রবাহ বথাক্রমে কম বা বেশী ল্যাকটিক এযামিভ্ ক্ষরণ করে। প্রাথমিক 

অপরাধীদের ক্ষেত্রে পরিশ্রমে এ এযাসিড শ্রমিকদের অপেক্ষা কিছু বেশী 

ক্ষরিত হয্ব। কিন্তু গ্রকৃত অপরাধীদের [ শেষ পর্যায়ে ] এ ল্যাকটিক এযাসিভ. 

ক্ষরণ সামান্ঠ পরিশ্রমে অত্যন্ত বেশ হয়ে থাকে। ওতে তাদেরকে প্রথমে অলস 

ও পরে অড় করে দেয়। প্রত অপরাধীদের মধ্যে, উহা স্বয়ংক্রিয় 

ভাবে নির্গত হয়েছে। প্রকৃত [ শেষ পর্যায়] অপরাধীদের এই অবস্থ! আ্বায়বিক 

ক্ষয় ক্ষতি জনিত পরিবর্তনের জন্য হয় কিনা তাহা৷ বিবেচ্য । উপরোক্ত কারণ 

সমূহের ষে কোনও একটির' অন্ত উহা! হোক না কেন? উহা! যে শেষ পর্যায়ের 
অপরাধীদের মধ্যে হয়ে থাকে তা৷ আমর! স্ব-চক্ষে দবেখেছি। 

অলসতার এবং তৎপরতার সহিত প্রতিক্রিয়া-কাল তথ রি-এযাকৃসন 
টাইমও বিবেচা । প্রতিক্রিয়া-কাঁল ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, ষথ। মানসিক ও 

দৈহিক। মানসিক প্রতিক্রিয়া-কাল ভ্রুত নিরূলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সহায়ক। 

দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল আমাদের দেহগত আত্মরক্ষার্থে সাহায্য করে থাকে। 
প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া-কানল ন। থাকলে কিছু শ্রমিক দুর্ঘটনা-প্রবণত তথ! 

এ্যাক্সিডেন্ট প্রোননেস্ রোগে ভূগে।* এর! যন্ত্র এগিয়ে এলে ভ্রত অঙ্গাদি 

সরাতে অক্ষম । তজ্জন্ত তার! বারে বারে দূর্ঘটনায় পড়েছে। এই প্রতিক্রিয়া- 

কাল সম্বন্ধে 'অপরাধ-চিকিৎসা” এবং ব্যবহারিক অপরাধ নিবন্ধে বিশদ আলোচনা 

করেছি। অলসতা এবং তৎপরত। ওদের প্রতিক্রিয়া-কাল যথাক্রমে কমায় কিংব! 

বাড়ায়। 

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু এই প্রতিক্রিয়াকাল শেষ পর্যায়ের প্রত 

অপরাধীদের মধ্যে অতি উগ্র হয়ে দেখা যায়। তজ্জন্ত উৎকট্ পিকপকেট অপ- 

* প্রোননেস টু এক্সিডেন্ট তথা দুর্ঘটনা প্রবণতার কারণ এতকাল অজ্ঞাত ছিল। আমি 

উহার কারণ এই খিসিসে সর্বপ্রথম বিকৃত করেছি। 
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রাধীর। বিছ্যাৎ গতিতে অপকর্থ করতে সক্ষম । [ব্যবহারিক অপরাধ পরিচ্ছেদ 

ত্রঃ] সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী অতি তৎপরত। হতে উহা! জাত হয়ে থাকে। 
উহ! ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় স্থদক্ষ পিকপকেট'র! একই দিনে একাধিক বার পকেট- 
মারির কার্য করে না। 

বিঃ ত্র এতাবৎ আমি দেহের সহিত মনের নিবিড সংযোগের বিষয় 

বলেছি। এই মতবাদ নিশ্চয়ই বহুলাংশে মতা হয়ে থাকে । কিন্তু উহার সহিত 
অন্য একটি বিষয়ও বিবেচ্য । জীবর্দিগের দেহগত ক্রমবিকাশ সভা-মাহ্ষে 

এসে তুষ্চভাব তথা স্তব্ধ হয়েছে। ইংরাজীতে ইহাকে প্যানামেক্িা অবস্থা বল! 
হয়ে থাকে । ঈজিপ্টে প্রাপ্ত মানুষের মমির সহিত বর্তমান যান্নষের দেহগত 
কোনও প্রভেদ নেই। কিন্ত-_সকল ক্ষেত্রে মন সম্বন্ধে এই সত্যটি প্রযোজা 
হয় না। বুদ্ধের দেহ নিশ্চই পুনরায় বালকের মত হবে না। কিন্তু তার মন 
বালকের মত হতে পারে । মন এগুনোর মত পিছুভেও সক্ষম । মাহুষের মন 

পুনরায় আদি-মাঙ্গষের মত হলে উহাকে রেট্রোগেটিভ তথ] অবরোহী [আরোহী'র 

উল্টো ] তথ! পশ্চাদগামী ক্রমববিকাশ বা! ইভোলিউশন বল হয়। এঁ ভাবে 
স্থলচর তিমি জীব জলচর হয়ে মতস্তাকার প্রাপ্ত হয়েছিল। উহা অবশ্ত দৈহিক 
অবরোহী ক্রম-বিকাশের একটি দৃষটান্ত। এখানে বক্তবা বিষয় এই যে দেহের 
ক্রমবিকাশ স্তব্ধ হলেও মনের আরোহী তথ! অগ্রগামী ক্রমবিকাশ এখনও উৎপর। 
অর্থাৎ_দেহের পরিবর্তন স্তব্ধ হলেও মন এগিয়ে চলেছে। তজ্জন্ত-_দেহের 
সহিত কিছু বিষয়ে মনের সম্পর্ক-হীন থাকা সম্ভব । এইজন্য আমি এই পুস্তকে 
কেবলমাত্র মনকেই চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছি। এইব্প বিশ্লেষণ এবং উপরোক্ত 
রূপে মনের আগু পিছু হওয়ার বিষয় এবং তদজনিত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন সম্বন্ধে 

আমার ব্যাখ্য। পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নৃতন আবিষ্কার । বল! বাহুল্য ষে, যে রীতিতে 
ও কারণে দেহের অগ্রগামী ও পশ্চাদদগামী বিবর্তন পূর্ব-কালে হয়েছে সে একই 

পরিবেশ পল্ভৃত এবং অন্যান্য কারণে মনেরও অগ্রগামী ও পশ্চার্দগামী বিবর্তন 

হওয়া এ'যুগেও সভ্ভব। 

কিছু ক্ষেত্রে মন দেহ থেকে নিশ্চয়ই এগিয়ে থেকেছে । আদি-মাহুষের মন্চিষ্ক 

স্থগঠিত হুবার পূর্বেই তারা৷ আগুনের বাবহার শিখেছে । এমন কি সম্ভানদৈর 
তার। সযত্বে কবর পর্যস্ত দিয়েছে। নিউনেনডেখ্রেল মানুষের দৈহিক গঠন 
সম্পূর্ণ হলেও তার! তার্দের মনের গঠন সম্পুর্ণ করতে পারে নি। অথচ পণুর 
মত সহনক্ষম পূর্ব জীবনেও তার। ফিরে যেতে পারে নি। দেহের অঙ্থপাতে 
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মানসিক উন্নতি ন! হওয়াতে তারা জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। তঙ্জন্ত আজ 
তার! পৃথিবী থেকে ভ্কত গতিতে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 

সম্ভবতঃ অধুনা-লুগ্ত নিউনেনডেখে ল মানুষের মধ্যে অলসত। অধিক ও দীর্ঘ- 
স্থায়ী ছিল। অন্য প্রজাতির [ হোমিনিডাস ] মানুষদের মত তারা অলদতাকে 

কমিয়ে ক্ষণস্থায়ী করতে এবং তৎপরতাকে বাড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী করতে অক্ষম হয়ে 
ছিল। মনের দিক হতে বেণী উন্নত হলে এর! বায়বিক পরিবর্তন এবং সম্ভাৰা 

বহিরাক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পারতে! | মনের দিক হতে পূর্ববাবস্থাতে 
প্রত্যাবর্তন তথা রেট্রোগ্রেটাভ ইভোলিউমনও ওদের ধ্বংশের কারণ হতে পারে। 

[ যে কারণে উৎকট অপরাধী ব! স্বভাব 'অপরাধীর্দের বহু বাক্তি বংশ রক্ষা 
করতে অপারগ. হযতো। সেই একই কারণে এরাও বংশ রক্ষা করতে পারে নি। 

অপরাধ স্পৃহার কারণে পরম্পবের মধ্যে নিয়ত হানাহানি হলে অন্যদ্দের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষা করা যায় না। দুর্ভতাগোর বিষয় এই ষে দৈহিক বিবর্তনের প্রমাণ 
পাওয়া গেলেও মানসিক খিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া! দুর । এজন্ত ভূমির নিয় 
স্তরে ওদের উন্নত মানের অন্ধ পাওয়া গেলেও উহার উপরি স্তরে ওদের নিকষ 

মানের প্রস্তরান্ত্র পাওয়া গিয়েছে! প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈসগিক কারণে ভূমির উলট 

পালট তথ্যাদির দ্বার! প্রমাণিত হয় নি। পূর্বে প্রাপ্ত উন্নত দেহের সহিভ 
পরবর্তী কালের আনত মনের অসঙ্গতিও ওদের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে। ] 

উপরোক্ত বিতকিত বিষয় মূলতুবী রেখে অপরাধীর্দের মধ্যে পরিদৃষ্ট অলসতা 
ও তৎপরত সম্বন্ধে এইবার আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা বাক । 

বিঃ দ্রঃ মানুষ মাত্রের মধ্যে এই অলসতা! ও তৎপরতা আছে। কিন্তু এ 

দুইটি বৃত্তি নিরপরাধী মানুষদের আয়তাধীন থাকে। স্ুল-বৃত্তির অতি 
ব্যবহার অপরাধীদের মানসিক ভারসামা নষ্ট করে। ফলে, ওদের অত্যধিক 

অলসতা মধো মধ্যে জডতার সৃষ্টি করে। 

আদি-মান্থয এবং প্রাণীদের মধো৪ এইরূপ মানসিক অবস্থা পরিলক্ষিত 

হয়েছে। ইহার দৃষ্টাস্ত স্বরূপ সিংহের বিষয় বল! যেতে পারে। এই সিংহ 
সাধারণতঃ অলস জীবন যাঁপন করে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ওর। ঘণ্টায় বিশ 
মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করে। এই সময় ওর কয়েক টন ওজনের মহিষকে 

বন্ধে করে বহুদূর পর্যযস্ত বহন করেছে। উৎকট শোণিতাত্বক এবং সাম্পত্তিক 

অপরাধীদের স্বভাব এই সিংহা্দির মত হয়ে থাকে । জীব জগতের বহু ম্বভাব 

' উত্তরাধিকারী সন্ধে মানুষ প্রাপ্ত হয়েছে। 
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অপরাধ ম্পৃহার আগমন অপরাধীকে কর্দ-তৎপর করে। অপরাধ স্পৃহার 
আগমন ও উহার অবস্থিতির মধ্যে প্রভেদে আছে। ওদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহ! 

অধিক পরিমাণে থাকলেও সব ষময় উহা! বহির্গত হয় নি। প্রয়োজন এবং 

উত্তেজন! সহজে উহাকে বহির্গত করেছে। কিছু ক্ষেত্রে তারা নেশা ভাঙ করে 
উত্তেজনা এনে অলসতা দূর করে। অলসত। বিদূরিত হওয়া মা অপরাধ 
স্পৃহা তৎপরভাবাহি হয়। 

[ তজ্জন্ত পাগলাদের চিকিৎসার মত স্বভাব অপরাধী আদি উগ্র গ্রকৃতির 

অপরাধীদের ঘুমের ওষধ দ্বারা অলস করে নিরাময় কর! যায় । তবে সেই সুযোগে 

ওদের কুক বৃত্তিকে প্রক্রিয়া ছার! উদ্বেলিত করতে হুবে। ুম্ বৃত্তি উদ্বেলিত 

হলদে উহার উন্টো৷ বৃত্ি স্থুল বৃত্তি আপন! হতেই চূর্ববল হবে|] 
প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে অলসত| কম থাকে । ওদের মধ্যে ব্যতিত্বের 

পরিবর্তন না হওয়াতে ওরা কখনও জড় হয় নি। প্রাথমিক অপরাধীদের 
অলসত। তার্দের আয়তে থেকেছে । তবে---কখনও ওদের কারোর কারোর মধ্যে 

উহা! বেশী পরিমাণে থাকে । এ অবস্থা চাকুরী করে দিলেও ওরা বেশী দিন 
চাকুরী করতে পারে নি। বহু ভৃত্য-চৌর চুরির কর্ণ পদ্ধতি রূপে কয়েকদিন 
মাত চাকুরী গ্রহণ করে। 

শেষ পর্যায়ের তথ প্রকৃতরূপ অপরাধীদের অপকর্শের জন্ত অপন্পৃহার 
আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই অপম্পৃহ ওদের মধ্যে নারীর “ওভার* 
মত ক্ষেপে ক্ষেপে জন্মায় । অত্যধিকরূপে জন্মালে উহ! তাদের 'মনের পথে 
উপচে পড়ে। সেইক্ষেত্রে তার! কর্দতৎপর হয়ে অপকর্থে বহির্গত হয়। কিন্তু 

এঁ অপন্পৃহা কমলে তারা অলস এবং উহা! নিঃশেষ হলে তারা জড় হয়। অপ- 
স্পৃহা] পুনরায় জাত ও নির্গত না হলে তারা কশ্মতৎপর হয় না। 

কণ্মালসতা৷ ও কণ্ধ তৎপরতা মানুষের উপ্টা উ্ি বৃত্তি। ওদের ওই 
উপচে পড়। অপম্পৃহা৷ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এজন্য পুরানে! পাগীদের ক্রত্ত 
কর্ম শেষ করতে হয়। অপরাধ স্পৃহা অত্যধিক জন্মালে উহার বাড়তি অংশ 
ওদের মনের পথে উপচে পড়ে । কুচিস্তা বা লোভ ও প্রয়োজন এবং উত্তেজনা 

উহাকে তরাম্বিত করে। ইহাকে অপরাধ স্পৃহার আগমন ও প্রত্যাগমন বলা 
হয়। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে এই বাড়তি অপন্পৃহ! বারে বারে সৃষ্ট হলে 
ওদের দুর্বল প্রতিরোধ শক্তি আরও দুর্বল হয়। এ সম্পিত সামান্ত চিন্তাতেও 
ওদের কারোর কারোর মধ্যে অপরাধ স্পৃহা উঠ্ন হয়ে উঠেছে। উহার অত্যধিক 
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চাপ বা বিছ্যুৎ প্রবাহ স্বভাবতঃই মস্তিষের ক্ষতি করে। তৎজন্ত উৎকট অপরাধীদের 
মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখ! যায় । ও 

[ বিঃ ভ্রঃ-_মাহষের যৌন-সার তথ! সিমেন ফোট| ফোটা করে তৎ সম্পকিত 
আধারে জম! হয়। উহা! অত্যধিক হলে প্রচেষ্ট। ব্যতিরেকে বার হয়ে 
আসে। উহাকে স্বপ্র দোষ আদি বল! হয়। এই বীজ সারের-মত অপরাধ স্পৃহা 

এবং সৎ প্রেরণাও বেশী পরিমাণে জাত হুলে উহ! মনের পথে উপচে পড়ে । সেই 
ক্ষেত্রে কু-কার্ধ্য ব! স্থ-কাধ্য করার ইচ্ছা মনে আসে। কিছু ক্ষেত্রে মাত্রাহীন 
সংপ্রেরণাও উপকার করার বাতিক সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষেত্রে অপরাধীদের 
'মপকার করার মত এরা উপকার করার স্থযোগ খোজে । ] 

অলসতা! ব। জডতা অপরাধীদের একপ্রকার রোগ। উহা তাদের জীবন 
ধারণ পর্য্যন্ত অসম্ভব করে। অলস অবস্থায় তারা ন। খেয়ে বা মাত্র চা খেয়ে 
জীবন ধারণে-পক্ষগ । উহ দূর করতে তার! জুয়া বেণী মন্তপান প্রভৃতি হবার 
উত্তেজনা! আনে | উৎকট অপরাধীর্দের মধ্যে জডতা৷ এবং প্রাথমিক অপরাধীদের 
মধ্যে অপরাধ-বিরাম বেশী। অপরাধ-বিরাম কিংবা! জভ অবস্থায় অপরাধ-স্পৃহ। 

অন্তহিত ন] হয়ে উহা]! মাত্র সাময়িক ভাবে কম বেন প্রমিত থেকেছে। 

অলসতার জন্যে অপরাধীর! পরগাছ1 বা পরহুক ভাবে জীবন াপন করে| এদেব 

অপরাধ বিরামের একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে উদ্ধত করা হলে! । 
“ছুই ও তিন নং আসামীর প্ররোচনাতে ফরিয়াদীণী স্ত্রীলোকের সহিত 

আমি দেখা করি। তাকে আমি জানাই যে আমার পুত্র ও কন্যার অন্ত একজন 

শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন । আমি মহিলাটিকে মানিক ৫* টাক। বেতনে আমার 
পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার নিতে অনুরোধ করি। আমার প্রস্তাবে মহিলাটি 

সম্মতি জানান এবং পরদিন আমার সঙ্গে গৃহে আসতেও রাঙ্ী হন। পরদিন 
আমি ২নং এবং ওনং আসামীর সমভিব্যাহারে তাকে ট্যাক্সিতে তুলে নি। 
আমাদেয় আশানুরূপ মহিলার গাত্রে অধিক অলঙ্কার ছিল না। মহিলাটি 

গাত্রে মাত্র একটি চেন হার ছিল। কিন্তু তা সত্বেও আমর পূর্ব সংকল্প ত্যাগ 
করি নি। [ অপরাধ স্পৃহ। জাগ্রত হলে সহজে নিবৃত্ত হয় না।] ট্যাক্সিটি 
তিলজলার নির্জন পুলের উপর উঠা মাত্র আমি মহিলাটির হাতটি চেপে ধরি 
এবং বন্ধু ছুরি ও পিস্তল হাতে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। 

কিন্ত ঠিক এ ময় মামার মনে ভাবাস্তর ও অন্থতাপ এলে। | হঠাৎ 
আখি অন্ত এক মান্য হয়ে উঠলাম। আমি এক ধা্কায় বন্ধুকে সরিয়ে 
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চেঁচিয়ে উঠলাম । আমার মৃখ থেকে বেরিয়ে এলে! £ “ছিঃ ছিঃ। এ আমরা 
কিকরছি। আমি আত্মার তৃপ্তির জন্ত স্ব-ইচ্ছায় এই ত্রীকৃতি করলাম ।' 

বনু অভ্যা অপরাধী কিছুদিন যাবৎ অপরাধী এবং কিছুদিন যাবৎ 

নিরপরাধী থাকে। একই দিনের একাংশে নিরাপরাধী এবং উহার অপরাংশে 

অপরাধী থাকার দৃষ্টাস্তও বিরল নয়। জনৈক উকিল ছয় মাস প্রবঞ্চন৷ আদিতে 
লিপ্ত থাকতেন। কিন্তু বাকি ছয় মাস উনি সৎ ভাবে ওকালতি করেছেন। 

কয় মাস উন্মাদ এবং কর মাস স্বাভাবিক থাক। মানুষও দেখ। গিয়েছে । 

নিয়ে ওদের এরূপ ভাবাস্তর এবং জড হওয়ার ছুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা 
হলো। 

“কিছু দিন পূর্বে কোনও এক অপরাধী ছাদ ফুটা করে দড়ির সাহায্যে 
নীচে নেমে ভ্রব্যাবি সংগ্রহ করে। কিন্ত হঠাৎ বেশী পরিশ্রমে তার মধ্যে অলসত। 
এসে যাওয়ায় সে আর উঠতে পারে নি। সকালে ঘরে ঢুকে গৃহস্বামী দেখে 
সে দড়ি ধরে মাথ! নীচু করে মেঝের উপর বসে রয়েছে। “কোনও এক 
তালা-তোড় চোর সি'দ কেটে ঘরে ঢুকে ব্রব্যাদি সংগ্রহ করে। কিন্ত অতি 
পরিশ্রমে সে জড় হয়ে যায়। সকালে তাকে লেপ মুডা দিয়ে খাটের তলায় 
শুয়ে থাকতে দেখা যায়। খোঁচ। খুঁচি করেও তাকে সেখান হতে উঠানে 

যায় নি।” 
“সকাজ উঠে দেখি গেষ্ট রুমের তালাটা খুলা ছুয়ারের তালাটাও উধাও 

হয়েছে । ভিতরে ঢুকে দেখি চোর মশাই মেঝেয় উপুড হয়ে শুয়ে রয়েছে। লোক 
জন ডাকা ডাকি করার ও পুলিশ আনার পরও সে উঠলে। না। আমরা তাকে 
খোঁচ। দিলে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এর পর আমর তাকে 
থানায় নিয়ে চলি। 

পথের মধ্যে এক ভিথারীকে মুমু অবস্থায় দেখে সে ভাবপ্রবণ হলো । 
আমরা লক্ষ্য করলাম যে তার চোখ দুটো ভিজে গিয়েছে। পথেই 
অপরাধ সম্বন্ধে সে একটি স্বীকারোক্তি করলো। আমরা বুঝলাম ষে 
তার অলসতা এখন অপসারিত এবং সে এখন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। কিছুক্ষণ 
পূর্বেও সে অতি কষ্টে পথ চলছিল। এখন তাকে বেশ সবল ও চঞ্চল মনে 
হলো। থানায় এসে সে ভেউ ভেউ করে কাদলে! | অর্থাৎ_-তার ভাঁব- 
প্রবপত। চরম সীমায় এসেছে। কিছুক্ষণ, পরেই তার এ ভাব-প্রবণ, অস্তহিত 
হয় এবং সে চোখা! চোঁখ। উত্তর দিতে ধাকে। নিবিকার চিত্তে সে তার পর্ব 
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স্বীকৃতি অস্বীকার করে। সে আমাদের জানায় যে, সে মাত্র জল খেতে বাড়িতে 
ঢুকেছিন। তার আমর! কিছুই করতে পারবো না। এই সময় সে নানারূপ 
দস্তোন্তি করতে থাকে । আমরা বুঝি অপরাধীর ভাবপ্রবণতা অস্তহিত। 
সে এখন রীতিমত দান্ভিক। এরপর তাকে হাজতে দিলে কিছুক্ষণ বাদে সে 
চেঁচামেচি ও গালি গালাজ সুরু করে। সে হাতের দরজ। বারে বারে নাড়ে ও 

তাভে মাথ। ঠুকতে থাকে। নে নিজের মাথার চুল ছি'ড়তে থাকে। 
মাথ। খুডে সে রক্তপাত করে। পুলিশে তাকে মেরেছে বলে মিথ্যা অভিযোগ 

করে। আমরা বুঝতে পারি ষে এতক্ষণে সে নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসেছে। 
সম্ভবতঃ-_উত্তেজনায় দাভিকতী, অলসতা, ভাবপ্রবণতা ও নিষ্ঠুরতা তার 

মনের পথে ভ্রুত উঠা নাম। করছিল ।” 
[ নিষ্ঠুর অবস্থায় বাইরে থাকলে অপরাধীরা অপরাধ করতো। শোনিতাত্বক 

অপরাধীরা এ অবস্থায় প্রহরীদের প্রহার পর্যস্ত করে থাকে। নিক্রিয় 
অপরাধীরা এ অবস্থায় রুদ্ধাক্রোশে ফুলতে থাকে । ওদের কেউ কেউ খাওয়া 
দাওয়া ত্যাগ করে । হাজত বাস কালে অলসতা! এলে তাকে বার কর! ছৃফর হয়। 

তাকে উত্তেজিত না কর পর্য্যস্ত সে শুয়ে থাকে । ভাবরাজ্যে উপনীত হুলে তার 
অপরাধ স্বীকার কর ও দ্রব্যার্দি উদ্ধারে সাহাষ্য করে। কিন্তু অপকর্মের 

জন্ত তাদেরকে কিছু মাত্র অনুতপ্ত দেখ যায় না । ] 

পরদিন পুনব্রায় ভাব রাজ্যে এলে এঁ অপরাধী সংশ্লিষ্ট অপরাধ সহ পূর্বেকার 
বৃ অপরাধ স্বীকার করে। তদন্তকারী পুলিশ কম্মীকে সে বহু বামাল গ্রাহকদের 
বাটিতে এনে বন্ধ অপহৃত ত্রব্য উদ্ধারে সাহাযা করে। তাকে কৃত্রিম উপায়ে 
এ অভিজ্ঞ পুলিশ বন্মীটি ভাবপ্রবণ করতে সমর্থ হয়েছিল। মাত্র একটি 
পোড়া বিভি বা মিষ্টি বাক্য ওদেরকে ভাবপ্রবণ করেছে। 

বিঃ দ্রঃ-_অলসতা সম্বন্ধে উন্লেখ্য এই যে, প্রতিরোধ-শক্তির সহিত এঁ 
অলসতার মূল হেতু [ উপকরণ ] ল্যাকটিক এযাসিডের সম্পর্ক থাকতে পারে? 
গ্রতিরোধ-শক্তির অভাবে ল্যাকটিক এ্যাসিডের ক্ষরণ দ্রুত বেশী হয়েছে। 

ব্রেন-ওয়েভ সম্পকিত গব্ষ্ণ! উন্নত হলে উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা মিলবে। 

প্রতিরোধ-শক্তি না থাক। বা উহার কম! বাড়ার সঙ্গে ওদের উপরোক্ত বৃতি 
চতু্টয়ের উঠ নামার সম্পর্কও থাকতে পারে। 

হিষ্টিরয়া রোগীনীদের মধ্যে অলসতা, ভাবগ্রবণতা, দাস্তিকতা ও নিষ্ঠুরতার 
উঠা নাম। দেখ! যায় । মস্তিক্ষের সাময়িক ক্ষয় ক্ষতির কারণে উহা! হয়ে থাকে। 
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বহু ছুরস্ত শিশুর মধ্যেও স্বপ্ন পরিমাণে উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের উঠা নামা আমর! 
লক্ষ্য করেছি। 

[ সাধকদের হুম বৃত্তির অতি পরিচালনায় তাদের মধ্যে মানসিক 
ইমপোটেন্সী তথা যৌন অক্ষমতা এবং দুর তিদের স্থুল বৃত্তির অতি পরিচালনার 
তাদের মধ্যে দৈহিক ইমপোটেন্সী তথ! যৌন-অক্ষমতা৷ দেখা যায়। ] 

(খ) _ভাবপ্রবণত। 

শেষ পর্য্যায়ের প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে প্রায়ই স্থুলরূপে অহেতুক ভাব- 
প্রবণতা দেখা যায়। মানুষের প্রেমবৃতি [স্থপার কোয়ালিটি ] প্রশ্থত দয় মায়। 

স্ববিচারিতা প্রভৃতি অতি সুক্ষ বৃত্তিগুলির সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নেউ। 

অপরাধী বিশেষকে সময় সময় দান-ধ্যান করতে দেখি, কিন্তু উহ তারা! মাত্র 

ভাবপ্রবণ অবস্থায় করে। ওদের ভাবপ্রবণতা হতে ওরা সরে আসা মাত্র 

তাদের অন্তর থেকে সকল দয় মায়া ও গ্রীতি অন্তহিত হয। যে আপরাধী 

ভাবপ্রবণ অবস্থায় অত্যন্ত দয়ালু থাকে, নিষ্ঠর অবস্থায় তাব সেই দয়ার 
পাত্রের উপর সে অকথ্য ভাবে নৃশংস হয়ে উঠে। 

সহজ মানুষ ও প্রাথমিক অপরাধীদের এবং উৎকট প্ররুত অপরাধীদের 
ভাবপ্রবণতার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। সহজ মান্ষের ভাবপ্রবণতার মধ্যে 

অনুতাপ ও আদর্শ প্রভৃতি থাকে । কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর্দের ভাব্প্রবণতাঁর 
মধ্যে কোনও প্রকার আদর্শ বা অন্তাপ নেই। তদুপরি- সহজ মাষরা 

সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে দয়! মায়! দেখায়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা 

মাত্র তাদের “ভাবপ্রবণ' অবস্থায় থাকাকালীন দয়ামায়| দেখিয়ে থাকে । এদের 
অনপতা', দাম্ভিকতা৷ এবং নিষ্ঠুরতা অবস্থায় তার। কখনও কাউকে দয়। মায়! 

করে না। 

একজন অপরাধীর অন্য অপরাধীর প্রতি অবৈধ যৌন ৫প্রমের মধ্যেও থাকে 
এই ভাবপ্রবণতা | এদের আমর৷ প্রায়ই ভাবপ্রবণতা৷ স্ছচক উত্কি ধারণ।করতে 
দেখেছি। বথ। "প্রাণের খেদা, “ভালবাসা, “ভুল না, ইত্যাদি। অপরাধীরা 
মধ্যে মধ্যে গান ও কবিতা রচনা করে এবং কিছু চিন্রও তারা একেছে। অপরাধ 



ভাবগ্রবণতা ৬৯ 

সাহিত্য ও চিন্্র এবং শিল্প ওদের অস্তশিহিত ভাব প্রবণতার জন্য সৃষ্ট হয়। নিয়ে 
প্রদত্ত উদাহরণগুলি অনুতাপ ও আদর্শ বিহীন ভাবপ্রবণতার সাক্ষ্য দিবে। 

[ অভ্যাস-অপরাধী ও স্বভাব-অপরাধীদের অস্কিত চিত্র ও গীত আদি 
পৃথক হয়। ্বভাব-অপরাধীদের এ গুলির মধ্যে আদ্দিম ভাব এবং অভ্যাস- 
অপরাধীদের এ গুলির মধ্যে আধুনিকতা থাকে। প্রাথমিক এবং প্রকৃত 
অপরাধীদের স্থষ্ট সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যেও প্রচুর প্রভ্দে থাকে। এ 
সম্বন্ধে অপরাধ সাহিত্য ও অপরাধ-দর্শন শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচন। করবে! | ] 

“কোন এক জাশ্মান অপর।ধী অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত তার প্রিয়তমাকে 

হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর হুঠাৎ তার মনে হয় যে তার এ প্রিয়তমার 

পাখীটা প্রিপ্নতমার বাটিতে অনাহারে রয়েছে । তার এও মনে হয় ষে তাকে 
খেতে ন! দিলে সে মরে ষাবে। অপরাধীটি তখন বিপর্দ বরণ করেও প্রিয়তমার 

কৃঠিতে ফিরে এসে পাখীটিকে খাওয়াতে থাকে ।, 
“অপর এক অপরাধী কোনও এক নারীকে নৃশংশ ভাবে হত্যা করার পর 

লক্ষ্য করে ষে নিহত নারীর ছুগ্ধ পোষ্য শিশুটি ক্ষুধায় কাঁদতে আরম্ভ করেছে। 
অপরাধীটি এ অবস্থায় শ্েশুটিকে খাওয়ানোর জন্য ঘটনাস্থলে বিপদ বরণ করেও 
থেকে গিয়েছিল ।' 

বিখ্যাত অপরাধী ল্যাসানারী একটি নির্শম হত্যাকাণ্ড সাধিত করে 

সেইদ্দিনই একটি বিডাল শিশুর প্রাণ রক্ষ। করায় জন্ত তার নিজের জীবন তুচ্ছ 
করে ছিল। * “কলকাতায় খাদা নামে খুনে গুণ খুনের পর পুলিশ কর্তৃক 
গ্রেপ্তারের আশঙ্কা থাক1 সত্বেও তার রক্ষিতাকে দেখতে বারে বারে তার গৃহে 

এসেছে ।” 

উপরোক্ত অদ্ভূত ব্যবহার প্রক্কৃত অপরাধীদের ভাব্প্রবণ অবস্থায় তাদের 

মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎ ভাবপ্রবণতা৷ থেকে তারা অলসতা, দাস্ভিকতা৷ বা 
নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এলে তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়। 

নিরাপরাধী তথ। সহজ মানুষদের মধ্যে ভাবপ্রবণতা৷ আদর্শ যুক্ত স্থুসঙ্গত 

ঘুকতিপূর্ণ ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট ভাব- 
প্রবণতায় কোনও ক্ষূপ আদর্শ বা অন্থতাপ থাকে না। উহা তাদের মধ্যে 
একটা সাময়িক খেয়াল ও অহেতুক কৌতুকরপে স্বশ্ক্ষণের জন্ত প্রকট হয়। 
নিরপরাধীদ্দের মধ্যে দৃষ্ট ভাবপ্রবণতা কখনও কখনও গ্রাথমিক অপরাধীদের 

, মধ্যে দেখা যায় বটে। কিন্তু এ প্রকারের ভাবপ্রবণত প্রকৃত বা উৎকট 



৭ অপরাধ-তত্ 
অপরাধীদের মধ্যে কদাচ দেখা গিয়েছে। প্ররুত অপরাধীদের ভাবপ্রবণতা। 
দাভিকত। নিষ্ঠুরতা এবং অলসত। পৃথক ও স্থুলরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে । 

এই অপরাধীরা সাময়িক ভাবপ্রবণতাবশতঃ তাদের কুকার্ধের জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করে। কিন্ত তাদের এইরূপ ছুঃখ প্রকাশের মধ্যে তিলমাত্র অন্গতাঁপ 
থাকে না। তাদের দান ধ্যান ও দয়! মায়ার মধ্যে কোনও আদর্শ থাকে না। 

এই সন্বদ্ধে মত্গ্রণীত ও সম্পাদিত কলিকাত। পুলিশ [জার্নাল ৬০1] 

72৮7" 1 1 থেকে কিয়দ্ংশ উদ্ধৃত করলাম । 

“এইবার আমরা এ খুনে গুগ্ডার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা অন্থসন্ধান 

করি। অনুসন্ধানে জানা যায়, কোনও এক সময় সে জনৈক বিধবার, 

অবিবাহিত বন্যার বিবাহের জন্য পাচ শত টাক] দান করে। অন্য আর এক 
সময় সে কোনও এক স্ত্রীনোক'কে বাটি কিনবার জন্তে এক হাজার টাক। দিতে 

চায়। গ্রতিদানে সে স্ত্রীলোকটিকে কেবল মাত্র তার হাতে উদ্ধী দ্বারা প্রাণের 
খেদা” এই বাক্য ছুটি লিখে রাখতে বলে। এঁ ডাকাত গুণ্ডা কুডিটি খুনের 
জন্য দায়ী ছিল। তার এ ব্যবহারাধির মধ্যে কেবল মাত্র 'ভাবপ্রবণতা ছিল । 

অপরাধীদের আমর। প্রায়ই পণ্ড পক্ষী পুষতে দেখি । বছ অপরাধী তাদের 
পোষ। কুকুরকে প্রাণাপেক্ষাও ভালোবেসেছে। মাঙ্থষের পৃথিবীতে বাস করে 

তারা মানুষকে ভালে! ন৷ বেসে জীবজন্তকে ভালোবাসে । তাদের অষ্তনিহিত 
স্থল ও অহেতুক ভাবপ্রবণতার জন্তে এইরূপ হয়ে থাকে । ইহা স্সায়বিক 
কারণে সাময়িকভাবে এদের মধ্যে এসে থকে । 

কেউ কেউ মনে করেন যে, এদের নিঃসঙ্গ জীবনের জন্য এদের ব্যবহার 

এইরূপ হয়। অপরাধীদের এ সব আচরণ জেলে থাকাকালীন ঘটলে এপ 
বল। ষায়। কিন্ত বহিজীবনে তাদের সঙ্গীর অভাব ন1 হলেও তারা মাত্র জীব- 
জন্তধদের ভালোবাসে । আমি মনে করি ষে তারা৷ কম বেশী আদিম মানুষের 

গ্বভাব পাওয়ার জন্ত ওদের ব্যবহারে এইরূপ তারতম্য ঘটে । 

1 বিঃত্্র৫_ডাকাতাদি প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে উহ! দ্বৈত ব্যক্তিদের 

তখ। ডবল পারশ্তনালাটির কারণে ঘটতে পারে । কোনও ভাকাত বাঁটীতে 

আদর্শ পিতা বা স্বামী কিংবা আদর্শ নাগরিক থাকে । এ অবস্থায় তারা দান 
ধ্যান করে এবং এ দান ধ্যানের মধ্যে আদর্শ ও দেখা! যায়। তৎকালে ভাদের 

পূর্ব দুষধার্য্যের জন্য অন্তাপও আসা সম্ভব। কিন্ত গৃহের বা স্বগ্রামের বাহিরে 
এসে সে'ই একই ব্যক্তি হয়ে উঠে অনুতাপ ও আদর্শ বিহীন দুর্ধর্ধ ভাকাত। 



ভাবপ্রবণত। ৭১ 

অর্থাৎ গুহে থাকাকালীন তার! 'অপরাধ-বিরাম” অবস্থায় সহজ মাস্বরূপে 

থাকে। এদের কেউ কেউ একদিনের একাংশে থাকে অপরাধ-বিরাম অবস্থায় 

এবং সেই দিনেরই অপরাংশে এর৷ হয় ছুর্দাস্ত অপরাধী | ] 

অপরাধীদের নিরপরাধ থাকাকালীন ভাবপ্রবণতার সহিত তাদের 
অপরাধী থাকাকালীন ভাবপ্রবপতার কোনও সম্পর্ক নেই। উৎকট তথা 

গ্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এই ভাবপ্রবণত৷ স্নায়বিক কারণে এসে থাকে । ওরা 

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু সর্বক্ষণ অন্ুতাপ ও লজ্জাসরম এবং আদর্শ হীনভাবে 
অপরাধী জীবন যাপন করে। 

(গ)__দ্বাস্তিকত। 

দাভিকতা৷ তথ। দভ্তোবৃত্তি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অত্যধিকরূপে দেখা 

যায়। এদের এই দাভিকতা নান! রূপ দৃন্তোক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। এই 

স্বভাবগত দাঁভিকতার জন্য বহু অপরাধী তান্নের অপকর্মের পরিকল্পন। পূর্ববান্থেই 
জানিয়ে দিয়ে কারাব্রণ করে। কেউ কেউ অপকম্মের পরে তার সেই অপকর্মের 

কাহিনী বিশদভাবে তথ। ফলাও করে বর্ণনা করে নিজেদের বিরুছে নিজেরাই 
মাক্ষ্য তৈরী করে থাকে । এই দাঁভিকতার কারণে বহু অপরাধী তাদের অপকর্মের 

কাহিনী পুণ্থান্থপুঙ্ধরূপে রোজ নামচা বা ডাইরী বুকে লিখে রাখে। 
জন উইস্কীবুথ নামে বিখ্যাত খুনে অপরাধী তার ডায়েরী বুকে খুন সম্বন্ধে 

একটি বিবরণ লিখে রেখেছিল। পরে এঁ ভায়েরী পুলিশের হস্তগত হুলে 
তারা ত৷ খুনের প্রমাণন্ববূপ আদালতে দাখিল করে খুন প্রমাণিত করে। 

ডাইরী বইতে এইরূপ লেখা ছিল £ “আমি নিভীঁক চিত্তেই তাকে আঘাত করে 
ছিলাম। এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রের খবর সব মিথ্যা । আমি বীর বিক্রমে তার 

অগণিত বন্ধুদের বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আমি। উপর থেকে লাফিয়ে পড়ায় 

আমার পা! ভেঙে যায়। কিন্তু এতে আমি বিচলিত না হয়ে প্রহরীদের বাধা 

এড়িয়ে নিধিক্গে বেরুতে পারি। সেই রাত্রে আমি অশ্বারোহণে ষাট ম্বাইল 
পথ অতিক্রম করি। অশ্বের লম্ষনে আমার ভাঙা পায়ের হাড় থেকে মাংস খসে 

পড়লেও আমি ভাতে ভ্লচিত্ত হইনি” । ভাইরীর অন্ত একটি অংশে লেখ। ছিল £ 



২ অপরাধ-তত 
“পুলিশের দল আমাকে জঙ্গল ও বাগীচার মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। 
কাল রাত্রে তারা নৌকাযোগে আমাকে তাড়া করে পলায়নে বাধ্য করে। 
আমি নিরাপন স্থানে ফিরতে পারলেও আমার পা বরফের মত হিম হয়ে গেছে। 
ধায় তৃষ্কায় অমি ভখন কাতর । আজ সভ্য মানুষ মাত্রই আমাদের প্রতি 
খা হত্য। কিন্ত কেন? কিজন্তে? যেকার্ষের অন্ত ক্রটাসকে সন্মানিত করা 

হয়েছিল, যে কার্ষের জন্ত টেল বীর আখ্যায় ভূষিত হয়েছে, সেইরূপ একট। 
কাজই তে৷ আমি করেছি। কিন্তু তা সত্বেও এরা কেন আমাকে এমনি কবে 
থেদিয়ে বেডাবে ?” 

[ গৃহত্ামী কালে স্বাক্ষর-অপরাধীদের গৃহে রক্ষিত খাতা পত্র এবং মুদ্রিত 
পুস্তকের পাতায় এইরূপ অপরাধীদের হস্তাক্ষরে লেখ। কিছু লিপিকা খোক্ 

কর! উচিৎ। পোষ্ট অফিসে খোজ করলে পলাতক অপরাধীদের বন্ধুদের নামে 
পাঠানো পত্রাদি পাওয়া ষেতে পারে। এই গুলিতে সাহায্য প্রার্থনার সহিত 
দস্তোক্তি ও স্বীকারোক্তিও থাকে । কিন্তু ধরে নেওয়। হয় যে ওরূপ সাক্ষা- 

প্রমাণ তারা রাখবে না। কিন্ত এইরূপ ধারণা করা পুলিশ-কম্াদের পক্ষে 
ভুল হবে। ] 

শোনিতাত্বক অপরাধীদের মধ্যে এই দৃস্তোবৃত্তি অধিক মাত্রায় এবং উগ্ররূপে 
থাকে। সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধীদের মধ্যে এই দস্তোবৃত্তি সাধারণতঃ তাদের 
পরিক্রমণে ও হাবভাবে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এর! মাত্র অন্তরঙ্গ সহ- 
কম্মাদের নিকট তাদের কু-কর্খ সম্বন্ধে দৃত্তোক্তি করে। থানার হাজতে কান 
পাতলে ওদের কে কোথায় কি কাজ করলো, ওই সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে 
আঁলোচন। শুনা! যাবে। পুলিশের তরফে ইনফরমারগণ ওদের এ দৃস্তোক্তি 

নিয়োগকারী'কে জানিয়ে দেয়। শোণিতাত্বক অপরাধীরা তাদের উগ্র 
দৃক্তোবৃত্তির কারণে কুকর্মের বিষয় বেপরোয়াভাবে যাকে তাকে ন৷ ব'লে শাস্তি 
পায় না'। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি মামল1 সম্পকিত ঘটনার বিষয় উল্লেখ 

কর! হলে।। 

“আমি গো-বাবুর জনৈকা। রক্ষিতা নারী। সেদিন গো-বাবু মাতাল 
অবস্থায় বাড়ী ফেরে। আমি তাকে তখন শুধাই £ এত দ্দেরী কেন? গো- 
বাবু উত্তরে আমাকে ধমকে উঠে বললো! £ চুপ কর শালী! একটা কাণ্ড হয়ে 
গিয়েছে। কাল খবরের কাগজে পড়বিখন। সকালে উঠে আমি তার জাম। ও 
রলাপড়ে রক্তের দাগ দেখি। এ নম্বন্ধে ভ্রিজাস! করলে সে বললো £ বুঝেছিস 
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এবার কি হয়েছে? ষ! টপকরে কাপডট] কেচে দে। গো-বাবু ওই দিনই হাবড়ার 

এফটি ডেরা'তে এনে তার বীরত্বের কাহিনীটুরু আমাকে বললে! । ছুই 
একদিন পরে গো-বাবুকে আমি খুব বিচলিত দেখি। মে কোনও এক গণক 

ঠাকুরের কাছে গুনিয়ে আসে । গণক ঠাকুরের সেই মতামত লেখা কাগজটা 
আমার কাছে আছে।' 

অপরাধীরা নিজেদের উৎকট অপরাধীকপে প্রখাত হওয়ার মধ্যে গব 

অনুভব করে। অখ্যাত অপরাধীরা অপবার্ধা সমাজে দ্বার পাত্র। স্ব 
কালের জন্ত কারাবরণ করলে অপরাধী সমাজ তাকে ঘ্বণার চক্ষে দেখে। প্রকৃত 

অপবাধাদের অস্তনিহছিত দৃন্তোবুতিই এদের এবূপ মনোবৃত্তির কারগ। 

পুরাকালে ডাকাতাদি অপরাধীবা দেহের উন্মুক্ত স্থানে বীরত্বস্থচক উন্কি 

ধারণ করতো৷। ওদের কেউ কেউ রাঙ্জাব গ্তায় বেশ ভূষায় ভূষিত হতে৷। 

এরূপ ব্যবহারও ওদের এই দন্তোবীত্ত প্রমাণ করে। রাশিয়ার কোনও এক 

যুবক একার্ট সমগ্র পরিবারের সময় বাক্তিকে নিহত কবে এইরূপ এক উক্তি 

করে : এইবাব আমাব সহপাঠির! বুঝতে পারবে 'আমি প্রখ্যাত হবে৷ না? 
তার্দের এই ধারণ। কিরূপ গুল। বাঙলা দেশে সাম্প্রতিক খুনোখুনী কালে 

এইরূপ উক্তি রাস্নাতক নেতারাও করেছেন। 

অপবাধীদের মধ্যে আমরা বহু প্রকার ব্রাভাডো৷ তথ। বাহাছুরি দেখি। এ 

গুলিও ওদের অন্তনিহিত দত্তোবৃত্তিপ্রস্ত হয়ে থাকে । এই ব্রাভাডে৷ তথা 

বাহাছবরির জন্য *মপরাধারা অকারণে বিপদ ববণ করে। অপরাধ স্পৃহা! কমার মুখে 

দাস্তোবৃত্তির আবির্ভাব হয়েছে। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত খুনে খাদ ওরফে 

থোকা বাবু এইবপ বনু ব্রাভাভে। বা বাহাছুরা দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে | 
কলিকাত। পুলিশ জানাল ৬০], ] ৮4৮] পাগল! হত্যা কাণ্ড নীর্বক 
প্রবন্ধ থেকে কিয়ধাংশ নিন উদ্ধৃত হলে! । 

“এই সময় তাদের ওস্তাদ খাদ! বাবু অকারণে আতমাত্রায় বেপরোয়া 

হয়। তার প্রায়ই আমাদের থানার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করতো । মধ্যে 
মধ্যে পুলিশের অধর্তমানে তার। কুপানাথ লেনে খাঁদার বাড়ীতেও আসতো । 
তার! সেখানকার সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে ও শাসিত এসেছে । একদিন অফিসর- 

দের নাইট রাউণ্ড তথ! রাত্রির রোদ কালে খাদ রিক্সা পুলর সেজে রিক্সা 
সমেত থানার স্থ্মুখে এসে দাডালে! | সৌভাগ্য ক্রমে কোনও পুলিশ কর্মী সেদিন 
তার রিল্সাতে ওঠে নি। জনৈক উকিল বাবু কার্ধা ব্যাপদেশে থানায়. এসে 
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ছিলেন। তিনিই সেদিন ওই রিক্সা! খানি ভাভা করলেন । খীঁদ। বিনা বাক্য 
বায়ে উকিল [ গোপাল বাবু ] বাবুকে তার বাটিতে পৌছিয়ে বলে ছিল ঃ 
সৌভাগ্য ক্রমে আপনি উঠেছিলেন । ঘোষাল বাবু ভুল করে এটাতে ওঠেন 
নি। যাই হোক। ওকে বলবেন যে আমি খাদ । ভাগ্যক্রমে উমি এ যাত্রায় 

বেঁচে গেলেন । পরে গুজব রটে যে খাদ] থানার ছ্বিবাল বেয়ে কোয়ার্টান্গে উঠে 

অস্তকারীকে খুন করবে। এরপর রেইডে বেরুলে আমর! জামার তলায় 

লৌহ বর্থ পরতাম। বাম হাতে আবক্ষ ঢাল ও ভান হাতে পিস্তল ধরে সস্ভাব্য 
স্থানে আমর! হান! দিতাম ।” 

কম বেশী এই দ্বাস্তিকতা আমরা কোনও কোনও সাহিত্যিক, গায়ক ও 
শিল্পির মধ্যে দেখে থাকি । এজন্ত তাদের লেখায় একটি মাত্র বাক্য বাতিল 

করলে তার! কুদ্ধ হন। তবে--গ্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দস্ভ স্থুলরূপে প্রকাশ 

পায় নি। তার মধ্যে কিছুটা যুক্তি ও উদ্দেশ্ট থেকেছে । কিন্ত ওদেব এ দত্ত 
অহেতুক হলে বুঝতে হবে ওদের মধ্যে অপস্পৃহা স্থান পেয়েছে। 

[ দত তথ ভ্যানিটি এবং গর্ব তথ প্রাইড, কমপ্রেকম তথা মনোজট এবং 

ম্যানিয়া তথা বাতিক একটা অন্যটির স্থুল বা সুক্ষ রূপ । তাই উহাদের একটিব 

অন্থটিতে বূপাস্তরিত হওয়৷ সম্ভব । ] 

অন্তের লেখার প্রতি ঈর্ধাপ্বিত হলে এবং প্রকাশকর! পারিশ্রমিক ৷ দিলে 

সাহিত্যিকরা ক্ুদ্ধ ও ক্ষুব হন,। কোনও এক মল্প-কবি কবিত। ন। ছাপানো 
জন্ত জনৈক সম্পাদককে প্রহার করেছিল। প্রকাশকদের অপনুপৃহা৷ এলে তারা 
[ প্যাসিভ অপরাধী ] প্রবঞ্কক হয়েছে। বহু সাহিত্যিক বেনামীতে অল্লীল 

সাহিত্য লিখেছেন। কিছু সাহিত্যিক তাদেব দাভিকত৷ পাত্র পাত্রীব মুখে 

তুলে দেন। তাঁর। নিজেবাও তাদের রচনায় দস্তোক্তি কবে থাকেন। প্রত্যেক 
গ্রফেসনের [ বৃত্তি তথা পেশা ] লোকর। স্বত্ব প্রফেসন সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শ 

কাতর । তাই ডাক্তারর। ডাক্তারী বিষয়ে অন্যদের মতামতে কষ্ট হয়। বল! 

বাহুল্য ষে এই দ্বাস্তিকতার পরবর্তী ধাপ কুদ্ধতা ও নিষ্ঠবত। | 

€ঘ) নিষ্ঠুরত। 
আমি প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলেছি ষে অলসতা, ভাবপ্রবণতা দাভিকতা ও 
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নিষ্ঠুরতা অপরাধীদের মধ্যে উঠা নাম! করে। অলস অবস্থায় ওদের অপরাধ 
স্পৃহা প্রদ্দমিত থাকে । ওদের ভাবপ্রবপত। কালে উহা৷ সল্প মাজায় এবং ওদের 

দাভিকতা কালে উহা! মধ্য মাত্রায় থাকে । কিন্তু ওদের নিষ্ঠুর অবস্থায় 

অপরাধ-স্পৃহা চরমে পৌঁছয় । অপরাধীদের মনের পথে এই অলসতা, ভাবপ্রবণত! 
দাঁভিকতা৷ এবং নিষ্ঠুরতা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও শেষ ধাপ। অপরাধ 

স্পৃহার ক্রমাবিত্ভাব দ্বারা অপরাধীর নিষ্ঠুর হওয়া মাত্র তার অপকর্ম দ্বার। তাদের 
মধ্যে জাত বাড়তি অপস্পৃহা৷ নিষ্কাশিত করে। 

[ কারও ক্ষতি করা বা অপকার করা বা! কারও মনে কষ্ট দেওয়া ও কারও 

প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ বা উহা অপহরণ করার মধ্যে থাকে নিষ্ঠুরতা । সেই 

অবস্থায় তাদের মনে তিল মাত্র বিবেক ও দয়া মায়া বা সহানুভূতি থাকে না। 

'াই নিষ্ঠুর হওয়! মাত্র তারা অপকর্ম শুরু করে। ] 

মুক্ত অবস্থা তার্দের নিষ্ঠরতা'র রাজ্যে এলে তারা৷ অপকন্ম করে। 

কিন্ত বন্দি দশায় তার! নিষ্ঠুরতায় এলে অপরাধ করতে অক্ষম হয়। ফলে-_ 

'অপকর্মের মধ্যে তারা তাদের বাডতি অপম্পূহ। নিফাশিত করতে পারে 

না। ওদের ওই বাড়তি অপস্পৃহ।৷ & ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় তাদের মধ্যে চিত্ত- 

বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় । ইহাকে ইংরাজীতে ইমোসন্যাল ইনষ্টেবেলিটি বল৷ হয়। 
এই অবস্থায় তার! পুলিশ হেপাজত থেকে ছুর্দমনীয় বেগে পলায়নের চেষ্টা করে। 

কিন্ত তাতে অপারগ হলে তারা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, গাল পাড়ে ব। মাটিতে ও 

লৌহ গরার্দে মাখ। খু'ড়ে, মাথার চুল ছিড়ে ও দেহ হতে রক্তপাত ঘটায় এবং 
পুলিশ কম্দাদের বিরুদ্ধে প্রহারের মিথ্যা অভিযোগ করে। কেহ কেহ এ 
অবস্থায় থাকাকালীন আহার নিন্রাও বন্ধ করেছে। 

[ অপকম্মের অব্যাবহিত পরে ধরা পড়লে প্ররুত অপরাধীরা। পলায়নের চেষ্টা 

করে না। বরং উহ! তাদের কার্যের স্বাভাবিক পরিণতি মনে করেছে। 
এই সময় তাদেরকে শান্ত ও নিশ্চেষ্ট দেখ! গিয়েছে । অপস্পৃহার সাময়িক 
নিবৃত্তির জন্য এর! স্থৃবিধা সত্বেও পলায় নি। ] 
কিন্তু-ছুই তিন ঘণ্টা হাজত বাসের পর হঠাৎ কোনও এক সময় অপরাধী 

বিশেষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কারণে চিত্ত বিক্ষোভে: সৃষ্টি হতে পারে। এ সময় 
পলায়নে স্থবিধা না৷ পেলে তার। ক্ষিপ্ের ন্যায় ব্যবহার করে। পুলিশ 
হেপাজতে অপরাধীদের ত্বস্তার্থে বাহিরে নেওয়ার কালে শাস্তি রক্ষীদের 
সাবধান হওয়! উচিং। কারণ কোন অশুভ মুহূর্তে তাদের এঁ শান্ত শিষ্ট কয়েদশিটি 
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চিত্তবিক্ষোভজ্জনিত কিরূপ ছুর্দান্ত হিংস্র বা নিষ্ঠুর হবে তা! কেউ বলতে পারে 
নি। এই চিত্তবিক্ষোভে জেলে থাকাকালীন অপরাধীর! প্রায়ই ভোগে। 
কোনও কোনও অপরাধী নিজেরাই জানায় যে তাদের এই রোগ আমছে এবং 

রক্ষীদের এ সময়ের জন্ত তাদেরকে প্রস্তর নিশ্মিত কক্ষে নিক্ষেপ করার জন্ত 

নিজেরাই অস্থরোধ করে। ইউরোপীয় অপরাধীরা এই চিত্ববিক্ষোভকে ব্রেকিঙ 

আউট, ভাঙন বা চম্পট বলে। রজম্বলা অবস্থায় নারী অপরাধীদের মধ্যে এই 

রূপ চিত্ব-বিক্ষোভ দেখা গিয়েছে। ওদের প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ হতে ইহা 
সষ্ট হয়ে থাকে । মিস্ মেরি কার্পেনটার তাব ফিমেল লাইফ ইন প্রিসিন্স 
গ্রন্থে কোনও এক কয়েদীর সহিত তার 'নন্মোক্ত কথোপকথন লিপিবদ্ধ 

করেছেন। 

“হ্যা, মিসজা! আজকেই মামি ভেঙে পালাচ্ছি। হা গো হা, সত্যি 

বলছি। দেখ তুমি 
কেন? তোমাকে কি কেউ বকেছে? তোমাকে কেউ বকে নি। কেউ 

তোমাকে ছুঃখও দেয় নি। তোমাকে রাগায়”ও নি কেউ, অথচ তুমি 
নানা। কেউ কোনও দৌষ ৭া অবিচার আমার উপর করে নি। কিন্তু 

তবুও আম ভাঙবো৷ মাজই রাত্রে। কয়ে তথা জেল জীবন 'আমার অসহা 

হয়েছে। আর আমিও একটুও পারছি না। 

আমি বারণ করছি তোমাকে । ওরকম কাজ করলে তোমাকে মন্ধ কুপে 

[ ডার্ক সেল 1 নিক্ষেপ করা হবে । বুঝলে-_ 

বেশ তো। আপনি তাহলে তাই করনেন। মমি তাতে বাজী । 

আমি তাহলে এ অন্ধ কুপ তথ! ভার্কসেলে যাবো । 

প্রাতজ্ঞ। মত কয়েরদীটি সেই রাত্রেই ভাঙতে চেষ্টা করে। জানালার. কাচ 
সে ভেঙে চুরমার করে দ্বেয়। জিনিসপত্র সে তছনছ করে। রক্ষাগণ ছুটে 
আনে । শেষে রীতিমত একট! লড়াই বেধে যায়। কয়েদীটি রক্ষীদের দেহের 

স্থানে স্থানে আচড়ে ও কামড়ে দেয় । তাকে আয়ত্তে আনতে রক্ষীন্বের প্রাণ 

অতিষ্ঠ হয়ে উঠে_ 
এই চিত্ব-বিক্ষোভের সঙ্গে 'কছুট। হিত্রিয়া রোগের তুলনা করা চলে। 

ইংরাজীতে একে বলে “ইমোসন্যাল ইনষ্টটেবিলিটি | অসভ্য মানুষ, শিশু বাঁলক 

এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তিদের মধ্যে এরূপ চিত্ত-বিক্ষোভ অধিক দেখি। অপরাধী 
তার নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এসে অপকণ্খে অক্ষম হলে এই চিত্ত বিক্ষোভের স্থি হয় । 
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ওদের প্রচণ্ড অপন্পৃহ। প্রতিরুদ্ধ হলে এরূপ হয়ে থাকে । অপম্পৃহার অবস্থিতির 
প্রমাণ ত্ববপ একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত কর! হলে! । 

মানসিক পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি অপরাধীকে আমি আমার 

হেপাজতে [ কাসটোভি ] রাখি। এদের মধ্যে একজনকে আমি পাগলের মত 

হতে দেখি। তাকে অবিরত চিন্তা-রত দেখ। যায়। উপরস্ত ছুবার সে 
আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। আমি তার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও আহারের 
পরিবর্তন ঘটাই। কিন্তু আমার অতে। চেষ্টা সত্বেও সে ভালে হয় নি। এ 

সম্বন্ধে তার সঙ্গে বাদান্থবাদ করলে সে এইক্প বলেছিলঃ পূর্ব আমার এইরূপ 
অবস্থ। হলে আমি অপরাধ করতাম এব. এরূপে আমি নিরাময় হ'তাম। আজ 
আমি অপকর্মে অক্ষম হয়েছি । তাঁই আমার মনে হয় যে আমি পাগল হয়ে 
যাবো । 

অপরাধধীয় উপরোক্ত উক্তিটি হতে নিষ্ঠুরতার রাক্জ্যই যে অপন্পৃহার শেষ 
অবস্থিতি ব! উহা! যে ওদের শেষ ধাপ এবং তা প্রতিরদ্ধ হলেষে চিত্ত বিক্ষোভের 
উপস্থিতি বা! স্থষ্টি হয়, তা প্রমাণিত করে । আমি নিজ চক্ষে ইহা দেখেছি। তাই 
এই মতবাদ আমি বিশ্বাস+ও করি । 

অপরাধীদের এই নির্দিয়ত! এবং নিষ্ঠুরতার প্রমাণস্বূপ নিয়ে আরও 
কয়েকটি এদেশী ও বিদেশী ঘটন! উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত কর! হলে! । 

“কোনও একু স্পেনীয় জলদস্থ্য সর্দীর আমেরিকার এক স্থানে হান! দিয়ে 
বিপক্ষ দলের এক নেতার বক্ষে আমূল ছুরি বসিয়ে দেয় । কিন্তু তাতেও সে 
ক্ষান্ত ন৷ হয়ে ছুরিকাবিদ্ধ ছিন্্রপথে অঙ্গুলি গুবেশ করিয়ে হাদপিগুটা মুচড়ে 
ছিড়ে বাইরে আনে । পরে মে সেটা মুখে-পুরে কচ কচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে 
ছিল। “বুনস আয়ারে কোনও এক অপরাধী ব্রব্যাপহরণের উদ্দেশ্তে আপন 
পিতাকে নিহত করে। কিন্ত এই হত্যার পর প্রয়োজনীয় অর্থ না পেয়ে 

সে মাতাকে গীভন করার উদ্দেশ্তে তার পা ছুটে৷ জলস্ত উনানের মধ্যে ঢুকিয়ে 
দেয়। উদ্দেস্ট, মাতার নিকট থেকে একটি স্বীকারোক্তি আদায় কর] । 
কলকাতায় জনৈক গও ব্যক্তি ভ্রুদ্ধ হলে অন্যের মাথার উপর নিজের 

নিরেট মাথার টঁ, মেরে তাদের মাথাগুলি ফাটিয়ে দিত। কোনও এক বালক 
অপরাধী বাল্যকালে পক্ষীশাবকদের ধরে তাদের পালক উপড়ে ফেলে জীবস্ত 
পুড়িয়ে মারতো। অন্য এক অপরাধী পিতা কর্তৃক প্রহ্থত হলে অসহায় জন্ত ও 
অন্ধ বালকদের উপর অত্যাচার করে পিতার উপর প্রতিশোধ নিত। বিগত 
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[ ১৯৪৭ সন ] সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কালে এবং সাম্প্রতিক খুনের রাজনীতি তথা 
মার-দাঙ্গা কালে এরূপ বহু ঘটন! আমর প্রত্যক্ষ করেছি। এ সময়ে শোপিত 
স্পৃহা শনৈঃ শনৈঃ উপজাত ও নিষ্কাস্ত হয়ে মান্যকে পশুতে পরিপত করে। 

উপরে এযাকটিভ তথ। সক্রিয় নিষ্ঠুরতা সন্বন্ধে বল হুলো৷। এ্যাঁকটিভ তথ। 
সক্রিয় নিষ্ঠুরতার মত প্যাসিভ তথা নিক্রিয় নিচুরতাও উপগত হয়ে থাকে । 

গোপনে ভ্ত্রব্যাপহরণ ব! গৃহস্থ'দের ক্ষতি সাধনে তাদের মনে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে 

থাকে এই নিক্রিয় নিষ্ঠুরতা । অপরাধ স্পৃহার পরিমাণ অন্গুয়ায়ী উৎকট অপ- 
রাধীদের নিঠুর হতে দেখা যায়। 

[ কোনও এক উকিল বাবুকে গড়ের মাঠের নিকট এক পেয়ে জনৈক 
ওণ্ড লোক তার বক্ষে ছুরি রেখে বললে! £ এরে শাল] কি আছে লিয়ে আয়। 

উকীল বাবু ঠক ঠক করে কেঁপেব্যাগ শুদ্ধ তিনশত টাক তার হাতে তুলে দিল। 
গু! লোকটি, এ টাকা গুণে উকিলবাবুর কালে! পোষাকের দিয়ে চেয়ে বুঝল 
যে উনি উকিল। এর পর সে ব্যাগ থেকে উকিল বাবুর বাটির ঠিকান। সহ একটি 
নেম কার্ড নিজের কাছে রেখে ব্যাগ সহ ওই টাক তাকে ফিরত দিয়ে বলেছিল £ 
ক্যা ! আপ উকিল বাবু হায় ? আপকে| রুপেয়া হাম নেহি লেগী।' এর ছুইমাস 
পরে এক চোয়াড়ে চেহারার ব্যক্তি 'মক্কেল রূপে এ উকিল বাবুর চেম্বারে এসে 
তার সাহাধ্যপ্রার্থী হলে উকিল বাবু তাকে আশ্বস্ত করে, তার “ফি' চাইলে 
সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে ব'লে উঠেছিল £ আপকো। “ফি তো উদ্ রোজ ময়দানমে 
হাম ছোড় দিয়া! থে।” | 

উপরোক্ত ঘটনায় সেই অপরাধীর মধ্যে আমরা (১) দাভিকতা৷ এবং (২) 

নিষুরতার কম বেশী মিশ্রণ দেখেছি । উহার মধ্যে (৩) অলসতা৷ না থাকলেও 
কিছুট! (৪) ভাবপ্রবণতা রয়েছে। 

উপরোক্ত বৃত্তি চতুই্য়ের ওরূপ সংমিশ্রন প্রাথামক-অপরাধী এবং সাধারণ 
মান্গষের মধ্যে দৃষ্ট হলেও উৎকট অপরাধীদের মনে উহারা অবমিশ্রিত ও 
সুলরূপে পৃথক পৃধক থাকে । ভজ্জন্ত এ বৃত্তি চতু্টয়ের মনের পথে উঠা 
নানা সম্ভব হয়। ওই বু।ত চতুষ্টয়ের পৃবক সত্বা স্বভাব, অভ্যাস ও ধধ্যম 
অপরাধী ভেদে কম বা বেশী থাকে । কিন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে ওগুলি 
তরণাককৃত থাকায় কম বেশ মিশ্ররূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এই বৃতি টতুই় 
তাদের আয়তাধীন থাকায় উত্তেজিত ন1 হলে মনের পথে এগুলি শ্বয়ংক্রিয়তা 
প্রাপ্ত হয়ে উঠ! নামা করে ন1। 



নিষ্ঠুরতা ৭৯ 

উক্ত বৃত্তি চতুষ্টয়ের এইরপ স্বয়ংক্রিয় উঠ! নামা উৎকট অপরাধীদের মত 
হিষ্টিরিয়া রোগী ও উত্তেজিত শিশুদের মধ্যেও দেখা যায়। ইহাও তাদের 
“অপরাধী আদিপুরুষ” সংক্রান্ত মতবাদ প্রভৃতি এবং তৎসহ মন্তিষষের 

ক্ষয়ক্ষতি ও পূনর্গঠনের রীতিনীতি প্রমাণ করবে। 
হিষ্টিরিয়া রোগীদের, অসভা মানবর্দের, এবং শিশুদেরও কষ্টবোধ কম। কিন্ত 

তা সত্বেও এদের কেউ কেউ স্বশ্প কারণে অভিযোগমুখর হয়। তজ্জন্ত মনে হয় 

ঘষে তাদের বুঝি সত্যই কণ্ঠ হলো। অপরাধীদের কষ্টবোধ-হীনতার প্রমাণ 
স্বরূপ নিয়ে অন্ত একটি বিবৃতি উদ্ধত করা হলে।। 

“ওই দুর্দান্ত দন্্যকে ঘিরে ফেললে সে উলম্ফনে বেষ্টনীর ওপারে পৌছিয়ে 

একটি পুফরণীতে বাপ দিল। বহুক্ষণ পরে সে জলের উপর তুললে 
আমর সট্ গানের ছটরাতে তাকে ক্ষত বিক্ষত করলাম। যত বার্মী সে জলের 
উপর মাথা তুলেছে ভতবার তার দিকে সটগানের গুলি ছুঁড়েছি। 

পুফকরণীর জল রক্তে লাল হয়ে উঠে এবং সেও ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। 
আমরা তার ক্ষত বিক্ষত দেহট। ট্রাকে তুলে ক্যান্বেল হাসপাতালে এনেছিলাম। 
দ্বেহ থেকে ছটরাগুলি বার করবার জন্তে তাকে ক্লোরফর্মে অজ্ঞান করতে 

চাইলে মে বলেছিন ঃ হুজুর। ওসবের কোনও দরকার নেই | কন্ষে'তে 
কড়া তামুক সেজে একটা হক আমাকে দিন। আমি যতবার ফুডুক শব্দে 

হুকোতে টান দ্রেবো। ততো বার [ সেই মুহূর্তে ] আমার দেহে আপনার! ছুরি 
বসান। আমর! তার জন্যে ওইরূপ বাবস্থা করলে তাকে অজ্ঞান না করে 
অস্ত্রোপচার কর! সম্ভব হয়েছিল ।” 

অপরাধ-স্পৃহা! এবং সংপ্রেরণার মিশ্ররূপ সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিয়ে 

প্র্নত্ত হলে! । এই ক্ষেত্রে ওদের সংগ্রেরণাকে বাড়িয়ে কিংবা অপম্পৃহাকে 
কমিয়ে অপরাধীকে নিরপরাধী করা যায়। উাহাদের একটি অন্যটির 
উপ্টা বৃত্তি হওয়ায় একটি বাড়লে অন্যটি কমে ষায়। বল বাহুল্য বহু প্রাথমিক 

অপরাধীদের মধ্যে উহাদের কম বেশী একত্র সমাবেশ আছে। 
“পাইকদের কাবু করে দস্থ্যদল জমিদার গৃহিনী: বজরাতে উঠে পড়লে! । 

সালঙ্কারা! জমিদারগৃহিনী তার ছুইটি বযস্থা কন্ত। সহ ভয়ে কীপছিলেন। ওদের 
নেতা 'দার্দার ডাকাত” জমিদার গৃহিনীর হ্ুমুখে এসে বলে উঠলে! । "মা! 
তোমার ছেলে ভিক্ষা চাইছে । কয়েকটা গহন! আমাদেরকে দাও।” জমিদার 
গৃহিনী নিজের অলঙ্কার খুলে তার কন্তাদ্দেরও গহনাগুলি খুলতে বললে এ 
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দম্যনেত! ভাতে বারণ করে বলে ছিল। “না মা। আমি বোনেদের গহন 
নেবো! না। আমি মাত্র মার গায়ের গহন। নেবে! | কিন্ত মাকে আমি একেবারে 

নিরাভরণ হতে দেবো! ন1। 
[ অন্যস্থতে সংবাদ পেয়ে পুলিশ ওই দন্থ্যদ্দল ও তার এ নেতাকে গ্ররেপ্তাব 

করে অন্যান্য মামলা! সহ আদালতে দলীয় তথ! গ্যাঙ্গের মামলায় সোপার্দ 
করেছিল। কিন্ত--জমিদার গৃহিনীব এ এক কথা যে উনি তার ছেলেকে 

স্বেচ্ছায় ওগুলি উপহার দিয়েছেন । “সমন” পেয়ে আদালতে আসতে 

বাধ্য হলেও উনি কথার খেলাপ না করে এ একই সাক্ষা দিলেন। ] 
দৈহিক গীডন প্রাথমিক অপরাধীদের উতলা করলেও উহ। প্রকৃত অপ- 

রাধীদের কষ্ট হীনতার জন্য আনন্দদায়ক হয়। অন্যদিকে-_স্বভাব-অপরাধীব। 
ধাঞপাতে ও দৈব ও অভ্যাস-অপবাধীরা। মিষ্টি কথায় ভূলে । আশার বাণী 

দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীদের উপব কাধ্যকরী হলেও স্বভাব-অপরাধীদেব 
পক্ষে উহ! নিতাস্ত মূল্যহীন ও অবান্তর হয়েছে। 

উৎকট অপরাধীদের নিকট জেলখানা একটি বিরাট বিষ্যাপীঠ। সেখানে 
তার! পরস্পরের নিকট নৃতন নৃতন কায়দা কানন শিখে পোক্ত হয়। এজন্য 
ইচ্ছা করে তার। বারে বারে কয়ে? হতে চেয়েছে । সেখানে তার! বিডি ও 
নেশার ত্রব্য কারেক্গী মুদ্রারূপে ব্যবহার করেছে। ওদের জীবন বাবেক বেশ্ঠা- 
সম্ভোগ ও বারেক কার! গমন ব্যতিরেকে অন্য আর কিছুই নয়। 

বিঃ ভ্ঃ পূর্ববর্তা অঙ্চ্ছেদদে প্রেম-বৃতি ও ভাব বৃত্তি এবং দম্ভ ও নিট 
[নিষ্ঠুর ] বৃত্তি এবং এ গুলিব অন্তর্গত বিভিন্ন স্থল ও শুম্বৃতি সম্বন্ধে বলেছি। 
সু বৃত্তি ও সুম্ধ বৃত্তিগুলি পব পর স্কুলতর হতে স্থুলতম এবং সুম্্রতব হতে 
স্ক্মতম দেখানো হয়েছে। ওখানে বক্তব্য এই বেশী স্ুক্ বৃত্তি কম 
লুক বৃত্তিকে এবং কম স্ুল বৃত্তি বেশী স্থল বৃত্তিকে প্রদ্দমিত রাখে 
ভজ্জন্ত, উপরের দস্তসম্ভুত বৃত্বিগুলি নিম্নের নিষ্ঠুসভ্ুত বৃত্তিগুলিকে প্রদ্দমিত 
রাখতে সক্ষম। তাই দাভিকতা৷ শেষ হওয়ার পর নিষ্ঠুরতার আবিাঁব হয়। 
অর্থাৎ_দ্বান্ভিকতা নিষুরতার সুক্রপ হওয়ায় নিষ্ঠুর কাধ্য করতে অপারগ 

ব্যক্তিরা নান৷ রূপ দৃস্তোক্তির হবার তাদের অন্তরের নিষ্ঠুরতাকে তৃপ্ত করে 
নিরাপরাধী থাঁকে। [নিষ্ঠুরতা রাজ্যে উপনীত হলে মানুষ অপরাধ করে] 
তাই দাভিকতা৷ নিষ্ঠুরতার প্রথম ধাপ হলেও কিছু ক্ষেত্রে উহ! নিষঠুরতার 
প্রতিষেধকও হুয়েছে। অন্যদিকে এই দরান্ভিকতা নিষ্ঠুরতার অগ্রদুতও বটে! 



নিষ্ঠুরত। ৯৮১ 

কারণ দ্বাডিক ব্যক্তিরা অপরাধ প্রতিরোধ শক্তির অভাবে অপরাধী হয় । 
হাক ভাক মানে কামড়ানো৷ নয়। “যতোট। গর্জায় ততোটা বর্ধায় না” এই 

সকল দেশীয় প্রবাদগুলি প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানৃষেবও এই তথ্যসমূহ 
বোধগম্য ছিল। তবে প্রতিরোধশক্তি কিছুট। কমলে এ দাডিকত! 
নিষ্ঠুরতার রূপ নিতে পারে । 

(৭)__অতীক্ড্রিয়ত। 

বাক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু মানবদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলির সহিত 
অতীন্দরিয়ত। নার্মধ অপর একটি শক্তিব হ্ষ্টি হয়। এই অতীন্দ্িয়তাকে 

ইশরাজীতে হাইপার সেনসিবিলিটি বলা হয। এই অতীন্দ্রিয়তা দুই প্রকারের 
হয়ে থাকে, যথা একদিক তথা ইন্্রিফজাত এব মন্টিষ্ষজাত "তথা মানসিক | 

“মহাপুরুষ এবং উৎকট | প্রক্ুত ] অপরাধী-_মানব মনেব ইহারা, বিপরীত 
ধন্মী সম্ততি। ইহার। উভয়েই একই বপে পর পব দুইটি বিপবীত ধন্মী স্তরের 

মধো দিয়ে [ উদ্ধ ও নিয় মার্গ ] অগ্রসব হয়, ষথ। প্রাথমিক ও শেষ স্তর। 
(১) মহাপুকষ £ প্রথম অবস্থা সাধক'র! গৃহীকপে [ কিংবা গুহীদের 

সংম্পর্শে ] কাল ধপিন কবেন। ধশ্মাচরণ বা লোক হিতের জন্য এঁর! স্ম্পতি 
আহরণ করেন। এ'দের অধিকাং* সাধু প্রাথমিক অপবাধীদের মত প্রাথমিক 

অবস্থায় [প্রাথমিক সাধু ] রয়ে ধান। এদের কতিপয় জন যাত্র ধাপে ধাপে 

উন্নত হয়ে উচ্চ মার্গে উঠেন। এদের মধ্য মার্গে এর! লোকালয় থেকে দূরে 
আরণ্যক জীবন যাপন করেন । বৃক্ষতলের একটুকু জমি বাতীত অন্য বস্ত 
এ'দের প্রয়োজন নেই । কিন্তু তথাচ সেখানে তারা কয়েকজন একত্রে থেকে 

ধর্মালাপ করেছেন। এরা এই সময় গৃহীদেরও দর্শন দিয়েছেন। কিন্তু শেষ 
অবস্থায় এ'রা একাচারী আদিম মানুষের মত জীবন যাপন কার জ্যোতিপ্রাধ 
হন। এই সময় এদের সামান্য অঙ্গবস্থও অসহনীয় । [ শেষ অবস্থা ] ভাগ্যবান 
ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি এদের সদ্ধান পান নি। 

(২) উৎকট অপরাধী £ সাধুজনদের মত অপরাধীরাও ছুইটি পর্যায়ে বিভক্ত, 
যথ। প্রাথামিক ও শেষ স্তর। অপরাধীরা নিজেরাও তাদের এই ছুই পর্য্যায় 

ঙ 
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সন্বদ্ধে চেতন । প্রাথমিক অপরাধীদের এরা ঘরিয়ালা, মধ্যবস্ভাঁ্দের এর! লাম্মেকি 
এবং শেষ অবস্থার অপরাধীদের এরা শেয়ানা বলে। প্রাথমিক অপরাধীরা 
প্রাথমিক সাধুদের মত গৃহী-জীবন যাপন করে। তাদের স্বভাব চরিত্র তখন 
স্বাভাবিক মানুষের মত থাকে । অধিকাংশ অপরাধী এই প্রাথমিক অবস্থায় 

থেকে ষায়। কিন্ত ধীরে ধীরে অবনত হয়ে এদের কিছু প্রকূত অপরাধী হয়। 
এই সময় তাদের স্বভাব চরিত্র আদিম মানুষের মত হয় । তখন তার! গৃহ ত্যাগ 

করে পঙ্চিল বন্ীবাসী হয়েছে। এরও পরে কেউ কেউ একাচারী মানুষের 
মত [শেষ অবস্থার সাধু তথা মহাপুরুষদেব মত] একক জীবন যাপন 
করেছে। 

[ আদি মানুষও প্রথমে হিংশ্র ও একাচারী ছিল। পরে তারা দলবদ্ধ হলেও 

খাস্ত সংগ্রহী অসভ্য মানুষ । এর বন্ধ পরে তারা খাদ্য উৎপাদক সভ্য মান 

হয়েছিল। উৎকট অপরাধীদের পশ্চা্দগামী মানসিক বিবর্তন উহ প্রমাণ 

করবে। ] 

হুক্ষ্ বৃত্তির অতি পরিচালনা কিংবা! অতি উপকারী হরমন [কার্য ও চিন্ত। 
দ্বার! ] মহাপুরুষ সৃষ্ট করে। তাতে মহাপুরুষরা জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্তর- 
বোধ হারিয়ে ফেলে । দেশে দেশে অতি কাঁলচারড্ ব্যক্তির দেহ ও মন প্রায় 
একই রূপ। ঠিক ৪ই ভাবে স্ুল বৃত্তির অতি পরিচালন এবং অতি অন্তুপ- 
কারী হরমন [ চিন্তা ও কর্ম দ্বার! ] ক্ষরণ শেষ পর্যযায়ে অপরাধীস্থষ্টিকরে | তাতে 
প্রতি দেশের উৎকট অপরাধীদের মনোবৃত্তি ও শেষ বেখ চেহারা পর্্যস্ত 

একই রূপ দেখা যায়| রুষ্ণ ব৷ শ্বেতকায় ন। হলে মুরোগীয় এবং অন্য দেশীয় 
শেষ পর্যায়ের অপরাধীদের চেহারা থেকে চেন। দুষ্কর হয় । 

অত্যধিক সংপ্রেরণ৷ মহাপুরুষকে এবং অত্যধিক অপরাধ স্পৃহা উৎকট 

অপরাধীদের সুষ্টি করে। এই উভয় প্রকৃতির মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে এত 

অল্প যে, ভার! সাধারণ মানুষের নজরে সচরাচর আসে না। এ ৫শষ পর্যায়ের 

সাধুদ্দের মত শেষ অবস্থার অপরাধীদের মধ্যেও আমরা অতীন্রিয়তা দেখি। 
কিন্ত মহাপুরুষদের অতীন্দ্িয়্তার এবং উৎকট অপরাধীদের অতীন্দ্রিয়তার 
মধ্যে প্রভেদ আছে! ূ 

আমর! জানি যে আমাদের কর্ণ চক্ষু ও ত্বক দ্বার আমর! শুনি ন্বেখি ও স্পর্শ 

বোধ করি। কিন্ত এই সকল ইন্জ্রিয়ের বোধের জন্য আমাদের মস্তিষ্কে অশ্ুক্রমিক 
[ করেসপত্ডিঙ ] বোধ-কেন্দ্রও আছে । মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে এই বোধ-কেন্ত্র 
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গুলি এবং উৎকট অপরাধীদের ক্ষেত্রে বাহ্ ইন্জরিক্নগুলি অতীন্দ্রিয়ত। লাভ করে। 

[ অবশ্ত- উহাদের একটি সবল হলে অন্তাটিও সবল হতে পারে ] এই মহাপুরুষদের 
অন্তিত্ব সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। আমি মাত্র উৎকট [প্রকৃত ] 'মপরাধীদের 

অতীন্জিয়তা সম্বন্ধে বলবে! । 

আমর! উৎকট অপরাধীদের কাহারও মধ্যে স্পর্শ, কাহারও মধ্যে স্থান, 
কাহারও মধ্যে শব্ধ, কাহারও মধ্যে স্রাণ ও কাহারও মধ্যে দৃষ্টি সম্পকিত 
অতীন্দরিয়তা দেখি । পকেটমার, সিদেল চোর, ছিন্নক-চোর, পশ্বব উত্তেলক 

ও মংস্ত চোর প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর অপরাধী এক এক প্রকার অতীন্দ্রিয়তার 

অধিকারী । কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিক্রিয়াকাল তথা রিএ্যাকসন 
টাইম অতি প্রথর | উপরস্ত এদের প্রত্যেকে পশুপক্ষী ও আদিম মানুষ স্থলভ 

মাবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন । বাধুর উষ্ণতা ও আব্রতা৷ থেকে এর! বৃষ্টি হবে কি'না 

তা৷ বুঝে অপকঠের সময় নির্ধারণ করে। বর্মাকালে অপরাধ কারধ্যের জন্য এদের 
বিধা হয়ে থাকে । এখন প্রশ্ন এই যে স্ায়বিক কারণে [ ক্ষয় ক্ষতি ] বা 
অভ্যাস দ্বারা উহা! অজিত হয়। 

সম্ভবতঃ বহুল অভ্যাস বা! সায়বিক পরিবর্তন [ বাক্তিত্বের পরিবর্তন ] : এই 

উভয় কারণেই মান্থষ কম বেশী অতীব্দ্িয়তা লাভ করে । মৃক, বধির ও অন্ধদের 
মধ্যে দেখ! যায় ষে ওদের অন্য ইন্জরিয়টি পুরিপুরক রূপে অতি সবল হয়ে থাকে । 
উপরস্ত এ জগতে মানুষ হারায় নাকে কিছু । তাদের প্রতিটি প্রদমিত গুণাগুণ 

মন্তিফের নিয়ন্তরে আছে। ক্ষয় ক্ষতির [7০807619010 ] কারণে উপরের 

স্তর ক্ষতিগ্রস্থ হলে অপম্পৃহার সহিত নিম্নের স্তরে প্রদমিত উহার আনুসঙ্গিক 
প্রতিটি আদিম বৃত্তি উপরে উঠে। 

[ প্রভীত হয় যে, উৎকট অপরাধীর। মস্তিষ্কের ন্রাযু স্তরের ক্ষয় ক্ষতির ভন্য 

ইন্্িয়জাত অতীক্দরিয়তা লাভ করে। কিন্ত মহাপুরুষর! অনুশীলন দ্বারা মস্তিষ্কে 

অতিরিক্ত ্মায়ু স্তর স্থপ্টি করাতে মানসিক অতীন্দজিয়তা লাভ করে| পূর্বোক্ত 
রূপে মন্তিষের প্রেম বৃত্তিরও উর্ধে আরও হুক্মতম স্সায়ু সৃষ্টি করলে এইরূপ 
মানসিক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করা সম্ভব । এই সকল বিতকিত' বিষয়ে অধিক 
আলোচন। না করাই উচিৎ হবে । ] 

উৎকট অপরাধীদের এই সকল ইই্জিয়-গ্রাহ্ অতীন্দ্রিয়তা। সন্বদ্ধে ব্যবহারিক 
অপরাধ-তত্ব শীর্ষক পরিচ্ছেদে উদ্দাহরণ সহ বিস্তারিত আলোচন৷ করা হয়েছে। 

এখানে বক্তব্য এই যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনে শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীর! দৈহিক 
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ও নৈতিক ও মানমিক পরিবর্তনের সহিত উপরোক্ত রূপ বনু বাহক 

অতীন্িয়তাঁও লাভ করে থাকে। 

[ এই অতীন্রিয়ত। অপরাধীদের ক্ষেত্রে যে আদি-মানুষ সুলভ বৃত্তি, ত। 
নিশ্চিতরূপে বলা যায়। এখানে বিবেচ্য এই যে উহ কুচিন্তা ও কুকর্ম- 

জনিত হরমন জাতীয় কোনও অন্গপকারী রস ক্ষরণ দ্বারা মস্তি ক্ষয় ক্ষতির 

জন্য হয়ঃ কিংবা! উহা ওদের সুক্ষ বৃত্তির কম ব্যবহার এব স্ুলবৃত্তির অভি 
বাবহারের জন্য মন্তিদ্বের কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জনতা হয়। উহার যে 

কোনও একটি ছারা মস্তিষষের উপরি স্রের ক্ষতি হওয়ায় উহার নিয়ন্তরের 

বৃতিগুলির উপরে উঠা স্বাভাবিক । বলা বাহুল্য যে এ সকল মতবাদ এখনে 
একটি বিতর্কের বিষয় । [ এইগুলি আমার নিক্তস্ব আবিষ্ষাব হলে এখনও 

উহ! আরও গবেষণার অপেক্ষা রাখে | ] 

[ সাম্প্রদায়িক মহাদাঙ্গা [১৯৪৬] কালে দেখ! গিয়েছে যে অন্য 

সম্প্রদায়ের পল্লীতে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের স"বাদে মানুষ সাম্প্রদায়িক 
ভাবাপন্ন হয়েছে । কিন্তু অন্য ধন্য়দের দার! স্ব-সম্প্রাণাযেন রক্ষাব কাহিনী; 
শুন! মাত্র তার অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। 

এখানে তারা স্ুল বা সন্ বৃত্তির ব্যবহারে বা অব্যবহারের পর্য্যা্ু সময় পায় 

নি। সেই ক্ষেত্রে অনুপকারী এবং উপকারী হরমন জাতীম দেচ রস 

সিক্রিসন তথ ক্ষরণ সম্বন্ধে বিবেচনা করা ধেতে পারে। উচ্ভাৰ প্রতিক্রিয়া 

বিদ্যুৎ গতিতে কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাব্ন! অধিক। 
উপরোক্ত রূপে সাম্প্রদায়িক হওয়ার ক্ষেত্রে বল] যায় ষে উত্তেজন। ৪ তোধের 

দ্বারা মন্তিষ্কে সরাসরি তথা প্রতাক্ষ রূপ আঘাতের জন্য উহা! হয়ে থাকে। 

তাহলে পর মুহুর্তে গুদের অসাম্প্রদায়িক হওয়ার তথা এঁ মনোরে!গ হতে মুক্ত 
হওয়ার ব্যাখ্যায় উপকারী রস ক্ষরণ স্বীকার করতে হবে| এই উভয় পম্থার 

মধ্যে পারম্পরিক নির্ভরতাও থাকতে পারে। অর্থাৎ স্লবৃত্তির ব্যবহারে 

অন্ুপকারী হুরমন এবং ক্ষ বৃত্তির ব্যবহারে উপকারী কোনও দেহ রস স্থাটটি 
হতে পারে। মন্তিষ্কের মধ্যে কি হচ্ছে ব! না| হচ্ছে তা বাহির হতে বুঝা! ছুধর | 

বাহিরের ব্যবহারের ও অভিব্যক্তি থেকে উহার কারণ অন্ুমানে বুঝতে হবে। 
কোনও একটি বন্তর তিনটি গুণ জান! ধাকলে উহাদের ন্বরপ হতে উহীর চতুর্থ 
গুণটির শ্বরূপ অল্নুমানে জাত হওয়া যায়। ] 



নৈতিক অসাড়ত। 

উপরোক্ত মন্তচ্ছেদ গুনিতে আমরা দৈহিক অসাডতা। সম্বন্ধে অধিক বলেছি। 
কিন্ত ব্যক্তিত্বেব পবিবপ্তন হেতু ওদের মধ্যে নৈতিক অসাডতা৪ এসে থাকে। 
অতাব নী তিজ্ঞান-হীনত। থেকে উহাব উৎপত্তি হয়। এই নৈতিক অসাড়তার 
জন্ত ওদের মধ্যে অনুতাপ এবং লজ্জা সরম থাকে না। অপরাধ করাকে তার। 

তাদের জগ্মগত অধিকার মনে করে। চুবি রূপ একটি সাধারণ ব্যাপারে গৃহস্থর। 
এতো৷ উল! হয কেন? এই সব বুঝতে ন। পেরে উগ্র প্রকৃতির, প্রকৃত 

অপরাধীরা অবাক ধ়্। 

নৈতিক অসাডতা অনভ্য মানুষ জন্ত জানোয়ার 9 বালকের মধ্যে প্রায়ই 

দেখা গিয়েছে। এই সকল ব্যাজিদের যাঁর। প্রহার বা অপমান করে তাদেরই 
প্রতি এদের অন্তরক্ত হতে দেখ! যায় । আমি কুঞুর 5 অজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে 

এরূপ বহু পরীক্ষ। করেছি। ইনফরমার রূপে ব্যবহৃত বহু পুরানেো৷ চোরকে 

অপমান ও তিরস্কাবে তা1ওয়ে দিলেও তাদের নির্ধযাতক এ অফিসরের প্রতি সে 

অন্্ুগত থেকেছে । কোনও এক আফসর এক দক্থ্াকে প্রহার করার কালে 

তার আঙটিটা হারিষে ধায়। এ গ্রস্ত বাক্তিটি সে আঙটি খুজেবার করে উহা! 

তার গ্রহারকেব হাতে তুণে দেয়। অকথ্য অত্যাচার সত্বেও অধীন ডাকাত 
তার দলপতির অন্গত থাকে । এদের কারও মধ্যে লজ্জা! বা অপমান দেখা 

যায় না। এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি ঘটন! উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হলে! ।, 
“এই গুগডার দল নে পাড়ায় উৎপাত করলেও নিজের পঙ্গীর লোকদের মদত 

দিত। তাই আমর] ওদের বিরুদ্ধে পুলিশে সাক্ষ্য পর্য্যস্ত দিতাম না। একদিন 
ওদের জনৈক ছোকর! সাস্ত মত্তাবস্থায় আমার্দের গালি দিলে পুলিশ 
সাহেবের অফিসে একটা অভিযোগ পাঠালাম। প্বদিন পন্ধ্যায় ওদের ওই 
দলপতি আমার পাঠানো দরখান্তটা হাতে আমার নিকট এসে অন্থযোগ করে 

বললে £ বাবু সাব। এহী দরখাস্ত আপ ভেজা থে। ছিঃ ছি:। হাম লোক 
সব আপকে। লেড়কার মতো। এর পর সে ওখানে উক্ত ছোকরাটিকে চুলে 

ধরে এনে নির্দয়ভাবে আমাব সমূখে প্রহার গুরু করলো। পরিশেষে বাধ্য 
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হয়ে আমাকেই তার কবল থেকে তাকে উদ্ধার করতে হয়েছিল। প্রহারাস্থে 
এঁ তরুণ তার সেই ওস্তাদ তথ। গুরুর পদধুলি মন্তকে নিয়েছিল । 

এই নৈতিক অসাভতা"কে ইংরেজীতে মর্যাল ইন্সেন্সিবিলিটি বল। হয়। 
এই নৈতিক অসাড়ত! তথা নীতিজ্ঞানহীনতা৷ প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে 
অধিক দেখ। গেলেও সাধারণ মানুষের মধ্যেও উহা৷ কম বেশী আছে। অপস্পহার 

কবস্থিতি বা আগমন হেতু ক্বায়বিক পরিবর্তনের জন্য এই আদঘিস্বভাব মানুষের 
মনে স্থান পায়। এ জন্য এরা বিকারহীন ধের্যোর সহিত ফাসীর আদেশ 

শুনেছে। এই নৈতিক অসাডতার জগ্য প্ররুত অপরাধীরা কখনও 
লঙ্জিত ব৷ ব্রীড়ান্[ ব্লাসড ] হয় না । পৃথিবীর ষ1 কিছু অমঙ্গল ত। মানুষের 

এই নৈতিক অসাড়তার মধ্যে নিহিত। এই নৈতিক অসাড়তার জন্যে আমর। 
মা ও মেয়েকে একত্রে বেশ্তা বৃত্তি করতে দেখি। এই নৈতিক অসাডতার জন্ 

লোকে আপন স্ত্রী ও কন্ঠার দেহ বিক্রয় করে। শুর তার পুত্রবধূর প্রতি 

যৌনজ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ভাই নিজের বোনকে ধনী বন্ধুর নিকট এগিয়ে 

দেয়! আপন স্ত্রী ও বেশ্তাকে নিয়ে মানুষ প্রকান্তে ঘুর! ফির! করে। 
অপরাধীদের অহেতুক আনন্দ উচ্ছাস ও সম্প্রীতি লঙ্জ। সরম এব" অন্মতাপ- 

হীন ভাব নৈতিক অসাড়তার উপাদান । অধিক অপকর্মে অক্ষম হলে কিংবা 

বুদ্ধির দোষে ধরা পড়লে অপরাধীরা ছুঃখ প্রকাশ করে। এ রূপ ছুঃখ প্রকাশকে 

অনুতাপ বল! যার না। জেলে কোনও অপরাধীকে অনুতপ্ত দেখলে বুঝতে 

হবে সে ক্রোধবশতঃ কিংবা দৈব ছুধিপাকে অপরাধ করেছে। প্রাথমিক 

অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীদ্দের মাত্র অন্ুতপ্ধ হতে দেখ গিয়েছে। প্রত 

অপরাধীদের মধ্যে আমরা! নৈতিক অসাড়তার সন্ধান পেয়েছি। যুরোপীয় 

আদালতের নিয্োক্ত ঘটনাটি উদ্দাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হলে] | 

“যা” তুমি বলকি? তোমার অপরাধ পূর্ব কল্পিত ছিল”? জজ সাহেব 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। “া৷। তাই বটে! আমি গত আটঞ্কাস ধরে 
এ'কথ! ভেবেছি ।* “বল কি তুমি? এযা! এ যে সরবনাশের কথা ।' 

“অপরাধটি আমার এগ্রিলেই শেষ কর! উচিত ছিল। কিন্তু হাতে পয়স। ন৷ 
থাকয় আমি তা জাঙ্গয়ারিতে করি ।, 

কোনও এক খুনেকে ফাসীর জন্ত বধ্য স্থানে নিয়ে য।ওয়। ছচ্ছিল। পথি- 

মধ্যে তার এক বন্ধুকে দেখে সে উচ্চ হান্তে চেঁচিয়ে উঠেছিল £ আরে ও ভাই 

শুনেছ, আমার ফাসীর হুকুম হয়েছে'। কোনও এক আলবেনিয়ান অপরাধী 
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হত্যাকাণ্ডের পর এইক্সপ এক উক্তি করে ছিল ঃহায় রে। আমার গুলির 
দামও উঠলে! না। বেটার পকেটে মাত্র এই কয়টি মুত্রা ছিল।, জজসাহেব 
তাকে বললেন ঃ কিন্ত তুমি তো৷ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে। তোমার 
ব্যবহার কি অন্ুতাপ নির্দেশক নয়? 'নানা। মোটেই তা নয়। পুলিশের 

হাত এড়াতে মাত্র আমি এবপ চেষ্ট! করি ।' 

অপরাধীদের এই অন্নতাপবিহীন ভাব ও স্থুলরূপে দৃষ্ট দাভিকত। নিষ্ঠ্রত। 

ও নৈতিক অসাড়তা উৎকট অপরাধীদের মধ্যে বিকারহীন ধৈধ্য ও সাহস 
আনে। এই সাহসিকতা প্রভৃতির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে না। 

উহাতে শুধু একটি অর্থহীন অভিব্যক্তি থাকে। উত্তর কলকাতার প্রখ্যাত খুনে 
গুপ্তার সম্পর্কে মতস্থাঁপিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জার্নালে [ ৬০071] 
নিয়োক্ত বপ ন্িখা আছে। 

“৩১ জুলাই ১৯৩৭ ফাসীর দিন প্রত্যুষে ছয় ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ করে 
খাঁদাবাবু এক শিশি স্থগন্ধি এব" কিছু টাটকা ফুল চাইল। তার শেষ ইচ্ছা 

পুরণের জন্য ওগুলে। তাকে দেওয়। হয়। সে তখন তার শ্বশ্রু ক্ষৌরবৃত করে 
সিক্কের পাঞ্তাবি ও ফুলের মাল পরে বললো £ হা! এবার চলুন। আমি প্রস্তত। 
খাঁদীবাবু নিভিক চিনে ও হান্ত মুখে ফাসীর মঞ্চে উঠে ছিল? | 

এই নৈতিক অসাড়তার স্বৰপ অপবাধীদের বিবিধ উক্তি থেকে বুঝ। যাবে। 
যথাঃ কোনও এক পিকপকেট জনৈক ভদ্রলোকেব পকেট কেটে কিছু না 

পেয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল £ যেতে। শালা ভিখ মাঙনে*ওল। আছে। 

পকেটে সে ওনারা কুচ্ছু রাখে না । আরে মশায় অতো কথা কি ক। পকেটে 

তো। হাপনার কুচ্ছু লেই।, কোনও এক অপরাধীকে চাকুরী করতে বললে সে 
এইরূপ এক উক্তি করেছিল: চাকুরী করবি তু শালারা। হামি লোক 

শেয়ানা আছি। হ্ামি লোক সে চাকরী করবে? কোনও এক পরাধী 
তার রক্ষিতার শিশ্ষ পুত্রকে আদর করে বলেছিল £ এ শালে বডে! হবে তো 

হামসে ভি বড়ো চোর হোবে। হাহাহা। এ সালে বে-দাগী চোর 
হবে। 

[ প্রাথমিক অপরাধীদের এরা ঘরিয়াল। ও প্রকৃত অপরাধীদের এর! শেয়ান' 
বলে। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবস্তী অপরাধীদের এরা লায়েকী বলে। 

ঘরিয়ালা'র। পরিবারবর্গের সঙ্গে বসবাস করে। শেয়ানারা পরিবারবর্গের 
সহিত সম্পর্ক রহিত হয়ে গহন বন্তিবাসী হয়। নবাগত*দের ওর রংরটিয়া 
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নামে.অবিহিত করে। রংকুটিয়। হতে ঘরিয়ালা, ঘরিয়ালা হতে লায়েকী এবং 

নায়েকী হতে শেয়ান। হয় ] 
বিঃ রঃ দ্বাস্ভিকতা মিঞ্রিত নৈতিক অসাড়ত। থাকা প্রাথমিক অপরাধীর। 

বু স্ব আরোপিত উপাধিও ব্যবহার করেছে। যথা ফাট। মহিষ। 

মারামারিতে যার মাথ ফাঁট।। ছিনতাই মাধু। উাঁননামি ছিন্নক চোর । 
উর্পেভো৷ কালী। ইনি টর্পেডোর মত দ্রুত। বোম-বাধা রাধুরাম। ইনি 

ভালো৷ বোম বাঁধেন। জনৈক গুণ্ডা লাফিয়ে উঠে যুগপৎ মানুষের মাথায় 
তার নিরেট মাথার ঢু' এবং বক্ষে যুগ হাটুর গুতে। দিত। এই গুণের জন্য 

তাকে সকলে ওভ্তাদ ব'লে স্বীকার করে। 
কোনও এক বণিক ভদ্রলোককে পাড়ার বেস্ঠা। বাটি কয়টি উঠাতে সাহাষ্য 

করতে বললে উনি বলে ছিলেন £ “উন । অমন কাষও করবেন না। ছেলে 

পুলৈ হারিয়ে গেলে টপ করে খুঁজে পাওয়া যায়। শেষে ভিন্ পাভাতে "গিয়ে 

ওরা প্রাণ হারাবে" । কোনও এক বনেধী বাটির এক বৃদ্ধা মহিল। আমার নিকট 

এইরূপ বলেছিল £ “মার বাবা! । সেদিন কি আমাদের আছে। আমার দাদ! 
শশুরের দশটি এবং পুজাপাদ শ্বশ্থর মশাই এর চারটি রক্ষিতা ছিল। এখন পড়তি 
দশায় আমার স্বামী ছুজন মাত্র রাখতে পেরেছেন । অন্য এএক ন্েহময়ী 

বৃদ্ধা। মাতাকে তার কনিষ্ঠ পুত্রের নিরাপত্তার জন্য বলতে শুনা গিয়েছিল : “তুই 
বাবা ওটাকে বাডীর কাছে কোথা ৪ এনে রাখ। তাহলে তাড়াতাভি নাডা 

ফিরবি। আমাকেও তোর জন্যে অতো। ভাবতে হবে না।, 

“কোন এক বাটির দ্বিতলে একজন যুবক এবং উহার ত্রিতলে অন্ত এক 
ভদ্রলোক বাম করতেন। এর! উভয়েই রাত্রি যোগে স্ব স্ব ফ্ল্যাটে স্ত্রীলোক 

আমদানি করতেন। ব্যাপারটি পাভাতে প্রকাশ পেলে পড়শীর। ঈর্ধান্বিত ও 

ক্রোধান্বিত হয়ে পুলিশে নালিশ জানালে ৷ এই সম্বন্ধে ত্রিতলের এ ভদ্রলোককে 

জিজ্ঞাসাবাদ করলে উনি কেদে ফেলে বলেছিলেন_-“ছিঃ ছিং। এ কি 
কথা। আমি পান সিগারেট ও চা'ও ব্যাবহার করি না। স্ত্রীলোক তো৷ দূরের 
কখা। আমার স্ত্রী জানলে মাত্মহত্য। করবেন । পিতা একথা শুনলে আমাকে 
ত্যজ্য পুত্র করবেন। [ এ'র মধ্যে নৈতিক অসাড়ত। আসে নি।] কিন্তু এ, 
সন্বদ্ধে ্বিতলের তদ্রলোককে জিজ্ঞাস! করলে তিনি এইরূপ উক্তি করে ছিলেন : 

্রা। ভাই না” কি বেশ বেশ। তাহলে দয়া করে এটা সংবাদ-পত্রে ছাপিসে 

দিন। তাহলে ক করে ওদেরকে আর আমাকে খুঁজে আনতে হয় না। এরূপ 
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একজন মন্ধেন এখানে আছে জানলে ওর নিজেরাই আমার বক্ষে 

আমসবে। 

[ ছুয়ার বন্ধ করে অন্যের অসাক্ষাতে কে কি করছে বা না করছে ভ। নিতাস্ত 

ব্যক্তিগত ব্যাপার হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতায় হন্তক্ষেপে আইনতঃ অপারক 
পুলিশের এতে কিছু করবাব ন। থাকলেও তাৰ! জেনেছিল ঘষে উভয়েই একই 

পথেব পথিক । ] 

“কোনও এক অসৎ শ্রমিক ব্যাক মেইলিঙ” এর উদ্দেস্তে কোনও এক 

ফ্যাক্টরীর ছোট পেবার অফিসরের নামে মিথ্যা করে অভিযোগ এনেছিল এই 

বলে ষে, একটি চাকুরী পাবার আশায় সে তার স্ত্রী ও ভগ্ীকে তার কোয়াটাবে 

তিন দিন এনেছিল এবং এঁ ছোট লেবার অফিসার তার স্ত্রী ও ভগ্নীকে তিনদিন 

-উপভোগ করেছে । কিন্ত তা সবেও উনি তাকে কোনও চাকুরী দেন নি। এই 

অভিযোগ অবঠত হুওষ। মাত্র এ অরুতদার ছোট লেবার অফিসর ভয়ে লজ্জাষ 
ও অপমানে হতমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ ফ্যাক্টরীর বিপজ্জীক বড 

লেবাব নফিসব এ সব কাহিনী শুনে তান্তকারী অফিসরকে নিঃসকঙ্কোচে বলে 

ছিলেন £ “আজ্জে। আপনাবা ভুল কবেছেন। অপকম্মটি উনি করেন নি। এ 

সপকম্ম আমি করেছি। কিন্তু ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমারও পাণ্ট।৷ আঁভিযোগ 

আছে। আমার নিকট থেকে দুইশত টাক। গ্রহণ করে এ ব্যক্তি তার | প্রাপ্ত 
বয়স্ক ] স্বী ও ভগ্নীকে আমার কক্ষে তিনমাস আনতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু উনি 

ওদেবকে ্লাত্র তিনদিন এনে গাব আনেন নি। এই ভাবে উনি পাগ 

ব্যবসাযেব সহিত প্রবঞ্চন। অপরাধ করেছেন ।” 

নৈ।তক অসাডত| ছুই প্রকাবের হয়ে থাকে, থা! ষৌনজ ও অ-যৌনজ। 
উপবে যৌনক্ত নৈতিক অসাডত। সম্বন্ধে বল! হয়েছে । এইবার অ-যৌনজ 
নৈতিক অসাডতা৷ সম্বন্ধে বলবো । নিম্নের অনুচ্ছেদে এই সম্বন্ধে কয়েকটি 

উদাহরণ উদ্ধৃত করল।ম। 

অষ্ট্রোলয়ার কোন এক কয়েদখানায় জনৈক অপরাধী তার সাথী অপরাধীকে 
তাস্থল দিতে অস্বীক্ৃত হলে অন্ত অপরাধীটি অকুন্থলেই তাকে হত্যা করে 
তার মুখ হতে তান্বুল নির্গত করে ত৷ সে নিজের মুখে পুরে চিবতে থাকে ।” 

"ভাঁরতেব মধ্য প্রদেশের” জনৈক আদিবাসী আকস্মিক যৌন তাড়নায় উহ 
চরিতার্থ করতে তার স্ত্রীকে ডাকাডাকি কবে। কিন্তু তার স্ত্রী তখুমি তার 
কাছে না আসাতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে তার স্বীব মৃগচ্ছেদ করে। এরপর সে এ মূ 
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হাতে থানায় এসে আত্মসমর্পণ করে বলেছিল £ সার! জরুরত'মে ন। মিলে 

তে ইয়ে জেনানে মে ক্য। হোগী।” 

"কোনও এক অসভ্য মাওয়ারী নেত। এইন্পপ এক উক্তি করেছিল : আমি 

ষদি পথিমধ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে বর্শী বিদ্ধ করি তাহলে আমার এই 

কার্ধযকে ব্লবো৷ “হত্যাঃ । কিন্ত তাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিহত করলে 
এরূপ খুন” হবে অপরাধ । এক্ষেত্রে এ অসভ্য লোক প্রকৃত অপরাধীদের মত 
বিশ্বাসঘাতকতাকে অপরাধ মনে করেছে। তাই আমি বলেছি যে আদি 

মানবের কিছু মতবাদ আজও অনগ্রসর মানব গোষ্ঠির মধ্যে দেখ। গিয়ে থাকে । 

[ এই বিশেষ ক্ষেত্রে মাওয়ারী নেতাটির মধ্যে নৈতিক অসাড়ত। কম 

মাত্রায় দেখা গিয়েছে। কারণ, এইরূপ উক্তির মধ্যে কিছুটা৷ সংগ্রেরণা 

প্রস্থ যুক্তি ও আদর্শ আছে। আদিম সমাজ থেকে অসভ্য সমাজ এবং অসভ্য 
থেকে সভা সমাজের উঠতি পথে মানুষ এরূপভাবে চিস্তা করে। তদনুরূপ 

যুদ্ধের সময়ে পরদেশ লুষ্ঠন ও পরদেশীয়দের নিহত করার মধ্যে আধুনিক সভ্য 
জাতিরাও কোনও রূপ অন্যায় বুঝে না। (0 কারণ, সাময়িকভাবে এ সময়ে 

এদের মধো নৈতিক অসাডত। সৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। অন্যায় কার্ধোর মধ্যে 

আদর্শ মিশ্রিত থাকলে উহাকে দোষ ন! ব'লে ভুল বল। হয় । 

মুরোপে বিপক্ষীয় সেনাপতির উপ-পত্বী রূপে বহু দেশ প্রেমিক৷ নারী 

গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে । এদেরকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা না৷ করে 

নুখ্যাতি করেছে। কিন্তু চোরের স্ত্রী পতির আর্দেশে ধনীর বাটিতে ঝি"ূপে 
প্রবেশ করে সেই ধনী ব্যক্তির পুত্রের সহিত ব্যাভিচারে লিধ হরে স্বামীর 
অপকার্ষোের সহায়তার জন্তে গোপনে তথ্যাদি সংগ্রহ করলে তাকে কেউ 

সুখ্যাতি করে নি। 

বহু ক্ষেত্রে সংপ্রেরণ! ধীরে ধীরে অপকাধ্যের মধ্যে সম্জসারিত হয়ে উহাকে 

পুরাপুরি গ্রাস করেছে । বহু ডাকাত দল তাদের অপহরণের বানি ধন দাঁন- 
ধ্যানে 'ব্যয় করেছে। পরবর্তী কালে এদের কেউ কেউ প্রজাপালক জমিদার 
বা রাজ। রূপে হুনাম অজ্জনও করেছে। 

হাইকোর্টে সাক্ষ্যদান কালে জুরীদের সন্দেহ এড়াতে জনৈক পুলিশ কর্মী 
সর্বসমক্ষে বলেছিল_আজ্ঞে। হ্যা। অমুক বাবু তার জবানবন্দী প্রথম 

(8 7৫) রাষ্ট্র নির্দেশে পরদেশ আক্রমপকাবী সৈল্তরা উৎপীড়ক ন। হলে অপবাধী নয়। কিন্তু 

ধকার্যের জন্ক রাষ্ট্রীয় নেভার। অস্তঞাতিক অপরাধী হযে থাকে । 



অলাড়তা ৯১ 

নেন। কিন্ত ওই সব কথ! তখন এঁ নারী ভার বিবৃতিতে বলে নি। কিন্ত 
আমি পরে তার উপপতি রূপে তার কক্ষে যাওয়ায় নে আমার কাছে এঁ সব 

বিষয়ে বলেছিল। এই ভাবে লজ্জা! সরম হীন সাক্ষ্য দ্বারা এ প্রবীণ অফিসর 
মামলাটি বিশ্বাসযোগা করেছিলেন। 

উপরোক্ত নৈতিক অসাড়ত৷ হতে উদ্ভূত লজ্জ। সরম ও অন্কুতাপের অভাবে 

মাষ যে কোনও দুষ্কার্ধ্য করতে সক্ষম হয়। কারও আম্মসম্মান জ্ঞান না 

থাকলে মে অন্তের সম্মান রক্ষা করতে পারে না। বনু উদ্ধতন অফিসর 

অধীনদের আত্মসম্মান জ্ঞান নষ্ট করে তাদেরকে অপরাধীতে পরিণত 
করেছেন। জনৈক ব্যক্তির নিয়ো একটি বিবুতি থেকে বক্তবা বিষয় বুঝ। 
যাবে। 

“বড স্মাছেব অন্যায় ভাবে বিন! দোষে তকণ অফিসারকে সর্বসমক্ষে গালি 

দিলে ও অপমান করলে উনি ক্ষোভে € অপমানে একটি উস্তফাপত্র 
লিখলেন। তাতে প্রবীণ ইন-চাক্ত অফসরগণ তাঁকে সান্তনা! দিতে ও বুঝাতে 

লাগলেন। “আরে । এইটুকুতে কেন, এতে] উতল। হোয়েন', জনৈক প্রবীণ হিন্দি 
ভাষী অফিসর তাঁকে বললেন, “লিয়ে । থানামে লোৌটকে দশটে! নীচে ওয়ালে 

'মাউর বিশটে। পালিক'কে। হাম লোক ভী গালি দেয়েঙগী। উসমে নিদদভী 
আয়োঙ্গি আউর দ্বিলভি হাক্ক! হোগী | দখটে। গালি মিলা । হাম লোক বিশটে। 

গালি দেগ! |, উসমে দশটে| গালি ফাউ ইয়ে নাফা' | “আরে ! এব হচ্ছে ব্রন্দ। 

ওর কোনও অর্থ নেই । দেশে দেশে একই এবব বিভিন্ন অর্থ হয় । এখানে ড্যাম 

মানে গালাগালি হলেও জাপানে তদথে লোকে গোলাপ ফুল বুঝে”, জনৈক প্রবীণ 
বাঙালী ইন-চার্জ বাবু তাকে শান্ত করতে সন্বেহে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 

“অতএব এঁ সকল কটু উক্তিকে শব বুঝে যে কোনও একটা মানে করে! । বাঘ 
ডাকে গরু ডাকে ঘোড়া ডাকে । তেমনি বড সাহেবও ডাকলে! । ওটাও 

একপ্রকার ডাক। ছোট বেলায় বাব বকলে আমি মনে করতাম যে ষাঁভ 

ডাকছে,” (*) 
এই নৈতিক ও দৈহিক অসাডভ। প্রাথমিক পরাধীদের মধ্যে কম থাকে । 

কিন্তু এ গুলি প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে বেশী থাকে । পারম্পরিক তুলনায় 

() ওই ভদ্রলোকের মতে একজনের কটু উল্ভি না গুনতে গেবে চাকুরী ছেড়ে বাইরে এলে দ্বেখ। যায 

যে তাকে বহু বাক্তির কটু উক্তি শুনতে হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মনে হবে।একক্লনেব কটু উক্তি গুনাই শ্রেষ 

ছিল। 



৯২ অপরাধ-তত্ 

ওগুলি অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে কম মাত্রায়, মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে মধ্য 
যাত্রায় এবং স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে বেশী মাত্রায় থাকে। 

দৈহিক অসাড়তা ও নৈতিক অসাড়ত। উৎকট অপরাধীদের মধ্যে সমাস্ত- 
রালে তথ প্যারালাল ভাবে থাকে । এমন বুঝ! যায় যে উভয়ের মধ্যে কম 
বেশী নামঞ্জসা আছে। 

[ দেহ অন্থস্থ হলে মন অসুস্থ হয়। মন অসুস্থ হলে দেহ অসুস্থ হয়। ভয়ের 
কারণে দেহে চাঞ্চল্য এলে রক্ত ভ্রুত বাহিত হয ও বক্ষ দুরু ছুরু করে। কিন্তু 
তয়ের কারণ না থাকলেও দেহে উপরোক্ত চাঞ্চল্য এলে লোকের ভয় ভয় 

বোধ আসে । একে মনোবিজ্ঞানীর! প্যারালাল থিওরী তথ সমান্তরাল মতবাদ 
বলে। আমার মতে কেনিও প্রমিত ভন্ন না উহ্থার আশঙ্কা মনোপরি এলে এ 

রূপ হয়ে থাকে । ] 

বিঃ ত্র কষ্ট বোধ-হীনত। ও কষ্ট হা করার ক্ষমত। এক বন্ধ নয়। প্রথমটি 
অপম্পৃহার এবং দ্বিতীয়টি মনের সংপ্রেরণার সঙ্গে সংযুক্ত। [সাধকরা কষ্ট 

সহিষ্ণ হন ] কারণ, প্রথমটি দেহের ও দ্বিতীয়টি মনেব সহিত সংযুক্ত । 
বনু গৃহী ও ভোগী সাধক কৈফিয়ৎ স্বরূপ ধলেন যে ভোগের মধ্যেই ত্যাগ | 

[ ত্যক্েন ভূগ্গতে ] যারা খণং রুত্ব। ঘৃতং পিবেৎ বলেন তাদের কিন্তু খণ 
শোধ করার ক্ষমতা থাকে ন|| , এই সব শান্মবাক্যেব বিরুত ব্যাখ্যা নৈতিক 
অসাডতার পরিচারক। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

॥ অপরাধী ॥ 

কেউ কেউ মনে করেন ঘে অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ শভ্ভব নয়। খরা 

ভুলে যান যে একটি মান্ত্র কারণে প্রত্যেক অপরাধী স্ষ্ট হয় নি। ওদের উদ্ভাবের 

বিভিন্ন কারণ বিবেচন। করে ওদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হুবে। 
এদের চিকিৎসার জন্য উহার প্রয়োঙ্গন আছে। কারণ--এক এক অপরাধীদের 
শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদে ওদের চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে বাধ্য । 



অপরাধী ৯৩ 

[ সর্পদংশনের নিরাময়ের নিশ্চিৎ গুধধ এখনও অনাবিষ্কত | কারণ এক 
এক শ্রেণীর সর্পের বিষ এক এক প্রকার হয়েছে । গোখুরার বিষের ওঁষধ 

কেউটের বিষের ওঁধধ হতে পৃথক হুতে বাধ্য । পৃথিবীতে এমনি বহু প্রকার 

সর্পের বহু প্রকার বিষ আছে। ] 

হোরাইজেনটাল তথা আভাজাডি বিভাগের মত ওপর লম্বালম্বি তথা 
ভার্টিক্যাল বিভাগ আছে । “অভ্যাস অপরাধী, মধাম অপরাধী, স্বভাব 

অপরাধী; ওদ্দের আড়াঁআডি বিভাগ এবং শোনিতাত্বক, সাম্পত্তিক, শোপিত 

সাম্পত্তিক প্রভৃতি ওদের লম্বা-লদ্ি বিভাগ | অপরাধীদের প্রধান বিভাগগুলি 

আড়া আডি বিভাগ রূপে কষ্ট। কিন্তু গুদের উপ-শ্রেণীগুলি লম্বা! লম্ঘি বিভাগ 
বপে স্থষ্ট। বর্তমান পরিচ্ছেদে ওদেব আড়া-আডি বিভাগ এবং পরৰতী পরিচ্ছেদ 

9দের লগ্বালঘ্বি বিভাগ বিবৃত কর! হবে। 

বিঃ শ--ক্ষপস্পহার উৎপত্তির কারণেব উপন মপবাধীদ্দের মূল বিভাগা্ট 
কর। হয়। ওদেব এই উৎপত্তির যুল কাবণ € অপস্পরহার পরিমাণ মত 

ওদের ব্যবহারেরও তারতম্য ঘটে। কিন্ত ওদের যূল অপম্পৃহাও দুই ভাগে 

বিভক্ত । যথা--শোণিত স্পৃহ। ও ড্বা স্পৃহা । এই দুইটির একটি বা অপরটিকে 

গ্রহণ করে ওরা বিভিন্ন উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। তাই ওদের যূল 

বিভাগোক্ত স্বভাব, মধাম ও অভ্যাস অপরাধীদেব গুত্যেকে শোণিতাত্বক এব 

ভ্রব্যাত্বক তথ। সাম্পত্তিক উপশ্রেণীর অপরাধীতে বিভক্ত । এই সম্বন্ধে ওদের 

“উপশ্রেণী' শীর্ষধ্ষ পরিচ্ছেদে বিশদ ব্যাখ্য। কর। হবে। 

উপরোক্ত মূল বিভাগীয় এবং তদধীন উপশ্রেণীর অপরাধীদের ব্যবহার 
ও চরিত্রাদি থেকে ওরা কোন মূল বিভাগের কিংবা ওরা কোন উপশ্রেণার 

অপরাধী তা বুঝা! যায়। ওদের ব্যবহারারির বিবরণ পুথক পৃথক রূপে মূল 
পুন্তকে বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্তত্বরূপ তদসম্পকিত কয়েকটি তথ্া-গত 
বিষয় মাত্র উদ্ধত করবে! । 

“স্বভাব অপরাধীরা আদি মানব মনোভাবাপন্ন হওয়াতে ওদের মধো 

উংস্থ্যকের অভাব সুস্পষ্ট । খগবেদের সময়কার সি'দকাটি ভাদ্দের আজও পছন্দ | 
এই মি'ধকাটিকে উহারা পূজা পর্যাত্ত করে। এর! রক্ষণশীল ও সংস্কারাদিতে 
বিশ্বাসী হয়। কিন্তু অভ্যাস-_-অপরাধীর! “স্বভাব অপরাধীদের” মত সাধারণ 
তথা সিম্পল ভাঙন যন্ত্রের স্থলে জটিল তথ! কমপ্লেকস যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যন্ত। 

এর! নূতন নৃতন ব্যবস্থা! তথ। কায়দা কানন অবস্থা ভেদে গ্রহণ করে থাকে ।” 



৯৪ অপরাধ-তত্ব 

ওদের একদল ইনগ্টিঙকট তথ! প্রেরণ! দ্বারা পরিচালিত এবং ওদের অন্থ শ্রেণী 
বুদ্ধিবৃত্তি তথা ইনটেলিজেদ্দের উপর অধিক নির্ভরশীল। 

শোনিতাত্বক অপরাধীর! ভিডি মেরে তথ পদাগ্রের উপর ভর দিয়ে পরি- 
ক্রমণ করে। এর! উষ্কা চিহ্বাদ্দি দেহের প্রকাশ্য স্থানে ধারণ করে। কিন্ত 

সম্পত্তিক অপরাধীর! পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পরিক্রমণ করে। এর! 

উদ্কাচিহ্নাদি দেহের গোপন স্থলে ধারণ করে । স্বভাব-অপরাধীরা স্বভাব বেশ্টাদের 
এবং অভ্যাস-অপরাধীরা অভ্যাস বেশ্বাদের সঙ্গে বসবাস করে। অভ্যাস- 
অপরাধীদের কষ্টরোধ স্বভাব-অপরাধীর তুলনায় কিছুটা বেশী থাকে। 

প্রথমে অপরাধীদের মূল বিভাগগুলির বিষয় পৃথক পৃথক রূপে আলোচন। 
করবো । তৎপর উহাদের উপশ্রেণীগুলি সম্বন্ধে আলোচন। করা হবে। নিম্নে 

মপরাধীদের যূল বিভাগগুলি সম্বন্ধে বিবৃত কর! হলে! । 
যারা অপরাধ করে তাদেরকে অপরাধী বল! হয়। অপম্পৃহার পরিমাণ 9 

উহার গুণাগুণ এখং পদের উৎপত্তির হেতুমত অপরাধীরা বছ শ্রেণী ও 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত । নিয়োক তালিকাটি থেকে বক্তবা বিষয় বুঝ! যাবে। 
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অপরাধী অপরাধী অপরাধী 

[ এখানে রাষ্ট্রীয় অপরাধী এবং দৈব অপরাধীদের এই তালিক। থেকে বাদ 

দিয়েছি । স্বার্থত্যাগী প্রকৃত রাজনৈতিক অপরাধীদের মধ্যে আদর্শ থাকার 



মপবাধী ৯৫ 

উহার! বৈজ্ঞানিক অপরাধী নয়। রা কুক ফাসী আদি বৈধ হত্যাও অপরাধ 

হয় না। 

কণ্টেশল আইন আদি বনু রাষ্্ীয় আইন তৈরী হয়। নিজেদের অক্ষমতা ও 

চুর্বলতা৷ ঢাকতে এরূপ বহু আইন শাসকরা তৈরী করেন। ওর দ্বারা রাষ্ট্র নূতন 
আইন লঙ্ঘনকা রী সৃষ্ট করে মানুষের অন্তণিহিত অপম্পহাকে সপ্তাত করেছেন। 

এতে পরবর্তীকালে তারা লৌকিক অপবাধসমূহ করতেও প্ররোচিত হয়েছে। 
অন্য গভর্মে্ট এলে ওইগুলি স্থল বা অন্যায় ব'লে তারা বাতিল করেছেন। এই 

গুলি আরোপ করেকিছু ক্ষেত্রে গভর্ষেন্ট নিজেই অন্যায়ী বিবেচিত হন। (9রা্্ীয় 
অপরাধ সমূহ প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুতর সহ্াতীত অসামাজিক ও সর্বজনগ্রাহ হয় 
না। ছ্যুত ক্রীডা এবং আবগাঁরী অপবাধ সমৃহও বিজ্ঞান সম্মতরূপে অপরাধ 
কিনা তা বিবেচা। কারণ এই সবে অর্থের প্রয়োজনে ওরা লৌকিক 
অপরাধ কববে। তবে অতি মুনাফাখোবগণ শুধু রাষ্ট্র বিধির বিরুদ্ধে অপরাধ 
করে না, উহার! ক্ষেত্র বিশেষে সহ্াতীতরূপে সমাজের বিরুদ্ধেও অপরাধী । 

আপন স্বাথ রক্ষার আঁধকার মান্রষ মাত্রেবই আছে। কিন্ত তার জন্তে সে 
অপরেব স্বাথের হানি করতে পারে না। উহাতে অপরের স্বার্থও সমভাবে 
বক্ষিত না হলে অবশ্ত তাবা অপরাধী । 

দৈব তথ! আকম্মিক অর্থাৎ চান্সড তথা অকেশানাল ক্রিমিম্তালদের উক 

তালিকা থেকে অন্য কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে। দৈব দুব্বিপাকে পড়ে ব। 

ক্ষুধার জালান্ন অতিষ্ট হয়ে দৈবাং অপরাধ করলেও তারা৷ তজ্জন্য অনুতপ্ত ও 

লজ্জিত থাকলে তাব! বৈজ্ঞানিক অপবাধী নয়। জীবনে হয়তো। তারা আর 
একটিবার৪ অন্ব্পভাবে কোন৪ অপরাধ করবে না। লোভে ও অভাবে 

অভ্যাস দ্বার দৈব-অপরধাীরা অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতে পারে। এই 

দৈব-অপরাধীরা অভ্যাস-অপরাধীদের প্রথম ধাপ। তবু উত্ত তালিকায় 
ওদের বাদ দিয়ে মাত্র অভ্যাস-অপবাধীদের তালিকায় বাখা হয়েছে । ] 

অপরাধী 

| ] 
স্বভাব মধ্যম অভ্যাস 

(1) চাউল পাচাৰ বন্ধ কবতে ঘত অর্থ খবচ হয় তাব চাইতে কম বাধে চাউল উৎপাদন কব। 

সম্ভব। এ ভাবে ঘাটতি নিবারণে পাচারকাবী ও পুলিশকে অবথ! দুনখৃতিগ্রস্থ হওষার পরিস্থিতি 

হতি কর! হয় । 



৯৬ অপরাধ-তত্ত 

উপরোক্ত তালিকাতে পরিদৃষ্ট প্রত্যেক অপরাধী [ __গোষ্টি ]'কেই যথাক্রমে 
ছুইটি পর্যায়ের মধা দিয়ে এগুতে হয়েছে। যথাঃ প্রাথমিক অপরাধী এবং 
প্রত অপরাধী । ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হলে প্রাথমিক অপরাধীরা প্রকৃত তথা 

শেষ পর্যায়ের অপরাধীতে রূপান্তরিত হয়েছে । অর্থাৎ-_ওর] সকলেই প্রথমে 

প্রাথমিক অপরাধী হয় এবং পরে ওদের কেউ কেউ পূর্ব্বোক্ত কারণে প্ররুত 
অপরাধী হয়। 

(১) অভ্যাস অপরাধীদের ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে তাদের শেষ 

পর্যায়ে [ প্রকৃত অপরাধী ] পৌছুতে হলে ধত সময় লাগে তার চাইতে কম 
সময়ে একজন মধ্যম অপরাধী তার প্রথম পর্যায় থেকে তার শেষ পর্য্যায়ে 

পৌছুবে। এই মধ্যম অপরাধী তার প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্য্যায়ে আসতে 
যতো! সময় নেবে, তার চাইতে বনু কম সময়ে একজন স্বভাব অপরাধী তার প্রথম 

পর্ধ্যায় থেকে শেষ পর্য্যায়ে পৌছিয়ে থাকে । 
. (২) অভ্যাস-অপরাধীদ্দের অপরাধ স্পহাকে প্রর্দমিত করতে যতো 

প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন মধ্যম অপরাধীদের অপস্প্রহাকে প্রদ্মন করতে তার 

চাইতে বেন প্রতিরোধ শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে । মধ্যম অপরাধীদের অপরাধ 

স্পৃহ। প্রমিত করতে যতো প্রতিরোধ-শক্তির [ 1591506706 1790৮/6 ] 

প্রয়োজন হয়, তার চাইতে বেশী গতিরোধ শক্তি শ্বভাব-অপরাধীদের অপরাধ 
স্পৃহাকে গ্রদমন করতে প্রয়োজন হবে । 

এই ত্রয়ীশ্রেণী অপরাধীদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহা পারম্পরিক তুলনায় কম 

মাত্রায়, মধ্য মাত্রায় এবং বেশী মাত্রাতে থাকায় ওদের অপরাধ স্পৃহা প্রদম- 

নার্থে কম বেশী প্রতিরোধ এক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই তিন শ্রেণীর 

অপরাধীদের চিকিৎসা দ্বারা নিরাময়ার্থেও ওইরূপ কম বেশী প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। 

বিঃজ্রঃ- প্রাথমিক পর্যায়ে থাকাকালে এই অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র 

স্বাভাবিক মান্ধষদের মত থাকে । এসময়ে তারা গৃহস্থদের সহিত গাহস্থ্য জীবনও 
ষাঁপন করে থাকে । কিন্তু পুনঃ পুনঃঅপরাধ স্পৃহা জাত ও আগত হওয়াস্ন প্রকৃত 

'অপরাধীদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটেছে। সেই অবস্থায় তারা আদিম 

মানুষ সুলভ স্বভাব চরিত্রের অধিকারী হয়। তখন তারা জনগণেয় সহিত 
বদবাস না করে নিয়শ্রেণীর বেশ্ঠাদদের সহিত পঞ্কিল বস্তীবাসী হয়ে থাকে। 
এদের মধ্যে পূর্বোক্ত দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা৷ অত্যধিকরূপে দেখা 

গিয়েছে। 
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প্রাথমিক অপরাধীরা বর্ণ চোরা আমের মত সভ্য মান্থঘদের সহিত বাস 
করাতে এদের চিনে আত্মরক্ষা করা দুর হয়। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর! সমাজের 
মধ্যে পৃথক সমাজ স্থাপন করে গহন বস্তিবাসী হওয়াতে ওদের চিনে আত্মরক্ষা 
করা সম্ভব । ডাকাতাদি অপরাধী এবং প্রবঞ্ঝকার্দির! প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী | 
সি'দেল চোর ও পকেটমারীর্দের অধিকাংশ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী হয়। 

বিঃ দ্রঃ--এখানে উল্লেখ্য এই যে, অধিকাংশ অপরাধী সারা জীবন তাদের 
প্রাথমিক অপরাধীতেই রয়ে গিয়েছে । তাদের স্বভাব চরিত্র কম বেশী সাধারণ 

নিরপরাধী মানুষদের মত থেকে গিয়েছে। ওরা৷ শেষ পর্য্যায়ের অপরাধীতে 

কোনও সময়েতে উপনীত হয় নি। কেবল মাত্র ওদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি 

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রাথমিক পধ্যায় হতে শেষ পর্য্যায়ের প্ররুত 

অপরাধী হতে পেরেছে। 
এই প্রক্ৃত,অপরাধীদের অন্তনুক্ত অভাস-অপরাধীদদেরই সংখ্যা বেশী। কিন্ত 

উহার অন্তর স্বভাব-অপরাধীর্দের সংখ্যা অতি নগণ্য । উর স্বভাব-অপরাধীরা 
সচরাচর কারও চক্ষে পড়ে না । অবশ্ঠ--ওদের চিনে ওদের বার করাও একটি 

কঠিন কাধ্য। 
অপরাধ স্পহার কম বেনী ক্রম মত প্রাথমিক তথা প্রথম পর্যযায়ের ও শেষ 

পর্যায়ের [ তথ) প্রকৃত ]অপরাধীদের মধ্যবর্তা কিছু প্রকার মধ্যবস্তী অপরাধীও 
্বভাবতঃই থাকবে। 

বিঃ দ্রঃ_ প্রাথমিক অপরাধীদের অপকর্ম সমূহে বছুমুখীতা। [ ভারসেটাইল ] 
দেখা ঘায়। তাদের অপকর্মের মধ্যে প্রায়ই বনুপ্রকার বৈচিত্য দেখ গিয়েছে। 
তাই এর অপকর্মের এক পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য এক পদ্ধতি গ্রহণ করে। 
এজন্ত অনভ্যাসের জন্য তার! প্রায়ই ধরাও পড়ে। নারী ও পুরুষ উভয়েই 

প্রাথমিক অপরাধী হতে পারে। এরা সুযোগ মত সাম্পত্তিক এবং শোণিতাত্বক 

উভয় প্রকার অপরাধই করে থাকে । স্বল্প সংখ্যক প্রাথমিক অপরাধী তাদের 

প্রাথমিক পর্যায় হতে শেষ পর্যায়ের প্ররুত অপরাধী হয়েছে। এদের মধ্যে 

ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন কখনও ঘটে নি। 

প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীরা! অপকর্খে একীমুখীতার 
[ স্পেশিয়ালিজেসন ] পক্ষপাতী । অপবর্মসমূহে এর! একই প্রকার কর্মপদ্ধতি 
গ্রহণ করে থাকে । এদের মধ্যে যার৷ পকেট মারে, তারা কদাচ তাল! ভাঙ্গে 

না। এদের নৈতিক ও দৈহিক অসাড়ত! চরম অবস্থায় পৌছিয়ে থাকে। 
গ 
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এদের মধো স্থকুমার বৃত্তিগুলি বিলুগ্ধ হয়। প্রকৃত অপরাধীদের মধো 

সাম্পতিক এবং শোনিতাত্বক তথা ব্যক্তি ও দ্রবোর বিরুদ্ধে অপরাধীর! পৃথক 

হয়। নারীর! সাধারণতঃ প্ররুত অপরাধী হয় না। সেই স্থলে তারা বেস্তা 

হয়েছে । 

[ প্রাথমিক অপরাধী হতে প্ররুত অপরাধী হওয়া কালে এর! ধীরে ধীরে ও 

ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। এই জগ এই উভয় অপরাধীর মধ্যবত্রী এমন বন্ধ 

অপরাধী আমর! দেখি, যাদের মধ্যে এই উভয় শ্রেণীর অপরাধীর স্বভাব চরিত্র কম 

বেশী মিশ্র ভাবে প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থা! থেকে এরা শেষ অবস্থায় কতোটা 

এগুলো ত। এদের বিভিন্ন স্বভাব চরিত্র হতে বুঝা যায়|] 
অভ্যান-অপরাধী, মধ্যম-অপবাধী এবং স্বতাব-অপরাধী নিধ্বিশেষে 

অপরাধীদের প্রাথমিক পর্যায় থেকে প্ররুত -মপরাধী হওয়া কালে কিরূপ ভাবে 

ধীরে ধীরে ওদের ব্যক্তিত্বের পরিবগতন ঘটে তা অচ্গধাবন করার আমার যথেষ্ট 

স্থযোগ হয়ে'ছল। 

পাঠ্য অবস্থায় কলিকাত| নিশ্ববিগ্ঠালয়ে ডঃ গিরীন্দ্র শেখর বস্তব নিকট 
মামি এাবনরম্যাল সাইকো লোজীতে গবেষণা রত ছিলাম। তৎপর ১৯৩১ সনে 

পুলিশ বিভাগে প্রবেশের পর আমি প্রায় চল্লিশ জন জুভেনাইল অপবাধীকে 

জুভেনাইল কোর্টের আটক-ঘরে পরীক্ষা করি। এই সময় তাদের ন্বভাব চরিত্র 
প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মত দেখি। এদের কয়েকজনের আমি স্পর্শ, কষ্ট, 
উষ্ণতা। 9 শৈত্য বোধ এবং প্র/তক্রিয়া কাল সম্বন্ধে পরীক্ষা ধরি। এর পর 

থেকে বনু কাল আমি লক্ষ্য রাখি যে এদের মধো কতজন অপরাধ জীনন 

অব্যাহত রেখেছে । এদের মধ্যে কেউ ধর] পড়লে সরকারী টিপ-ঘরে কর্মরত 

জনৈক বন্ধু তা আমাকে জানাতে |। 

এদের কয়েক জনের উপর দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা] প্রতি পাঁচ বৎসর 

অন্তর করার আমার সুযোগ ঘটে। এ সময়ের মধ্যে বারে বারে ধর। 

পড়ে এর! ছেল খেটেছে । প্রথম দশ বৎসর যাবৎ তাদ্দেরকে আমি সত্য সমাজে 
বসবাস করতে দেখেছি | এ সময়ের মধ্যে বহুবার এদেরকে পরীক্ষা করলেও 
এদের মধ্যে খুব বেশী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয় নি। বঝিস্ত চৌদ্দ 

বৎসর পরে ওদেরকে আমি সভ্য সমাজ ত্যাগ করে অধম বেশ্বা নারীদের সঙ্গে 

পঙ্কিল বস্তিতে বাস করতে দেখি । এ সময় এদের সহিত কথোপকথনে 

একটুও স্থকুমার বৃত্তি দেখা যায় ন। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু 
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বছু স্নায়বিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে 
_এনে ওদের ওপর দৈহিক ও মানসিক পরীক্ষা করে বুঝি যে কালক্রমে এরা 
প্রাথমিক অপরাধী থেকে প্রকৃত [ শেষ পর্যায়ের ] অপরাধীতে পরিণত 

হয়েছে। 

“জনৈক যুবক চুরির মামলায় আমাদের থানায় ধর! পড়ে। এঁটি তার 
দ্বিতীয় বারের অপরাধ ছিল। এই সময় এ ভদ্র ঘরের যুবক অভাবের তাড়নায় 

এ কার্য করেছে বলে এবং আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। এই 
সময় তাকে আমি দেশের বহু বিষয়ে আগ্রহী দেখি । এর কয় বছর পর এই যুবক 
পুনরায় এ অপরাধে আমার থানাতেই ধরা পড়লে । এই সময় আমাকে 
তাস্তকারী অফিসর রূপে দেখে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল। কিস্ত এরও 
বারো বছর পরে তাকে অন্ত এক থানার হাজতে দেখে ডাকি। তার 

মলিন পরিচ্ছদ ও কদর্য চেহার। দেখে আমি অবাক হই। মে আমাকে 
একটুও চিনতে পারল না এবং কদর্য ভঙ্গীতে গালাগালি করলে! । ত্স্তকারী 

কর্মার নিকট থেকে জানা গেল যে এ অপরাধী এক্ষণে গৃহত্যাগী ও পঙ্কিল 

বাস্থবাসী হয়েছে।” 

প্রাথমিক অপরাধীদের ইংরাজীতে প্রাইমারী ক্রিমিন্তাল এবং প্ররুত- 

অপরাধীর্দের ই'রাজীতে হার্ডেগড তখ। “লাই ষ্টে্' ক্রিমিন্তাল বল হয়। 
অপরাশীদ্দের এইবপ দুইটি শ্রেণীতে বিভাগ আমার নিজন্ব গবেষণা লব্ধ 

'আবিফার। 

আমি অপরাধীদের সুদূর প্রসারিত ভাবে শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছি। ওদেরকে এই রূপ শ্রেণীতে ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত না করার জ্ন্ত 

ওদের কোনও সুচিস্তিত চিকিৎসাঁপদ্ধতি আবিষ্কার আজও সম্ভব হয় নি। 

এই অপরাধ বিভাগের উপর নির্ভর করে আমি ওদের বিভিন্ন রূপ চিকিৎসা 
পদ্ধতিও নিরূপণ করেছি। 

এই অপরাধীর্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি এখনও বহু বিষয়ে গবেষণা রত 

আছি। দের আ্ায়বিক ক্ষয় ক্ষতি [16861212100 ] বৃদ্ধিরুকাব তথ] 

এারেষ্টেড গ্রোথ এবং মস্তিষ্কের লঘু ও গুরু প্রবাহ তথ সর্ট ওয়েভ ও লঙ 
ওয়েভ, মস্তিষ্ষের বিবিধ কেন্ত্রজাত [ ইচ্ছাসভূত ] বিদ্যুৎ প্রবাহ আদিও 
এ সম্বন্ধে বিবেচ্য । অনুকুল ও প্রতিকূল পরিবেশ ও ঘটনাসভূত বাঁকগ্রয়োগ 

লহু ও গুরু প্রবাহ সা করে যথাক্রমে শুক্্ ও স্ুল বৃত্তিকে উদেলিতকরে কিনা! 



১০৩ অপরাধ-তবর 

উহা! স্থ গতিতে মস্তিষ্কের বৃতিসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা প্রমিত করে কিন! ! 
সেই সম্পর্কে সকল বিষয় গবেষক ছাত্রদের একটি উল্লেখ্য গবেষণার ক্ষেত্র 
রয়েছে। 

মস্তিষের সন্ত আয়ু ক্ষতিগ্রস্থ হলে উহার চতুষ্পার্থের অসংশ্লি্ই স্ামুকেও 
আহত করে। তঙ্জন্য অপরাধস্পৃহার সহযোগী অগ্যান্ত বহু আদিম শ্বভাবও 
প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু সুম্ স্নায়ু সাময়িকভাবে মাত্র 
্ভিমিত ব! প্রমিত হলে উহার্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন না৷ হওয়ায় 

কোনও দৈহিক বা মানসিক অসাড়ত। আসে_না'। প্রতীত হয় যে প্রাথমিক 
অপরাধীদের মৃত্তিষবের শুক্র সায় বিধ্বস্ত ন! হওয়ায় ওদের স্ক্্ বৃত্তিগুলি বিন 
ন। হয়ে মাত্র কিছুট। প্রমিত হওয়াতে ওদের স্বভাব চরিত্র সাধারণ নিরাপরাধী 

মানুষের মত থাকে । এদের অপরাধ স্পৃহার সহিত সংপ্রেরণার কম বেশী 

সংমিশ্রণের জন্যও এইরূপ হওয়। সম্ভব | 

[ক্রোধ মানুষের শোণিতস্প্হা সম্পকিত সুক্ম ন্ায়ুকে প্রত্যক্ষরূপে 

এবং লোভ আদি পরোক্ষ ভাবে দ্রব্য স্পৃহা সম্পফিত স্ুক্ম ন্গাযকে আহত 

করে।] 

মানুষের দেহে ছুই প্রকারের কোষ আছে, যথা, বীজ কোষ এবং দেহ- 
কোষ । এই দেহ কোষ [ 90728610 ০৪1] ] দ্বারা জীবদিগের দেহ ও অঙ্গ- 

প্রত্যন্থ সৃষ্ট হয়ে থাকে ।* কিন্তু ভ্রুণের বুদ্ধির এক কালে জীবদিগের জনন কোষ 

বাজার্ম সেল তথা বীজ কোষ পরবর্তী বংশের জন্মের অন্ত পৃথক বীঙ্জাধারে 

রক্ষিত হয়। জন্মের পূর্ব্বেই দেহকোষ থেকে বীজ কোষ পৃণকীরুত হওয়ায় 
স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত কোনও দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় ন!। 
কিন্তু কোনও ক্রমে উহা! বীঙ্গ কোষকে প্রবাহিত করলে উহ বংশগত হয়ে থাকে। 
ইচ্ছ। সন্ভূত স্নায়বিক প্রবাহদ্বারা উহা! জীবদেহে সম্ভব হতে পারে । 

প্রতীত হুয় যে মানুষের অপরাধস্পৃহা তাদের বীজ কোষে কমবেশী $ অংশ 

এবং উহাদের দেহ কোষে কমবেশী &উ অংশ অপরাধ-স্পৃহা রক্ষিত আছে। 

মানুষের বীজকোষের $ অংশ অপরাধ স্পৃহা কোনও এক শিশুর মধ্যে 
দৈবক্রমে গোত্রান্ক্রম দ্বারা উপজাত হুলে উহা! দেহ কোষ স্থিত ত অংশ অপরাধ- 
স্পৃহার সহিত মিশ্রিত হয়ে এ শিশুর মধ্যে কমবেশী প্রবল অপরাধ প্রবণতার 
সৃষ্টি করে। এইরূপ অবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ শক্তির অভাব হলে 
কিংব! নিরাময়ার্থে চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে এ শিশু স্বভাব অপরাধী হবে। 



অপরাধী ১০১ 

এ ক্ষেত্রে উক্ত $ অংশ অপরাধ স্পৃহা বহু পুরুষ সুপ্ত তথা রিসেসিভ থেকে 
'দৈবাৎ এ শিশুর মধো জাগ্রত হয়েছে। তবে বীজকোষের অপন্পৃহার উক $ 
অংশের কতটুকু দেহ কোষের ৬ অংশ অপম্পৃহার মহিত মিশ্রিত হবে তা সংশ্লিষ্ট 
শিশুটির ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। 

[মানসিক গোত্রান্ুক্রম তথ মেণ্টাল আটাঁভিসিম দ্বারা এপ হয়ে 

থাকে। দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত ইহা মম্পর্কশূন্ত । মানসিক গোত্রাহুক্রম 
এবং দৈহিক গোত্রাুক্রম পৃথক পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে কোনও উত্তর 

পুরুষের মধ্যে জাত হয়। কেবল মাত্র মানসিক গোত্রাঙ্ক্রম স্বতাব-অপরাধীদের 
জন্মের কারণ। উহার্দের দৈহিক গোত্রাহ্ক্রমের সহিত ম্বভাব-অপরাধীদের 

জন্মের কোনও সম্পর্ক নেই। 

পুরাতনকালীন অপরাধ বিজ্ঞানী লহ্বেসে। সাহের মানসিক গোত্রাহ্ক্রমের 
অস্তিত্ব না বুঝে মাত্র দৌহক গোত্রানুক্রমের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উপরস্ত 
অপরাধীদের মাত্র একটি শ্রেণীর সম্পর্কে এই মানসিক গোত্রাঙ্গক্রম প্রয়োজ্য। 

একটি মাত্র কারণে সকল অপরাধী স্থষ্ট হয় নি। বিভিন্ন অপরাধীদের জন্মের 
্ন্ বিভিন্ন কারণ দায়ী। লঙ্ঘেসে। সাহেবের এই কল বিষয়ে কোনও ধারণ! 
ছিল না। ] 

মানুষের দেহ-কোষ স্থিত 8 অংশ অপরাধস্পহাকে প্রচেষ্টা ও অভ্যাস ছারা 

[ লোভে বা অন্তাবে ] বহির্গত করে ও তৎপরে উহাকে ক্রমশঃ বদ্ধিত 

করে অপরাধী হলে তাদেরকে অভ্যাম-অপরাধী বল! হয়। কিন্তু আগুন 

সকল ক্ষেত্রেই আগুন। দেঁশলাই কাঠির ক্ষুদ্রতম আগুন হতেই ইন্ধন ছারা 
মশালের বৃহৎ আগুনের স্থঙ্রি হয়। তজ্জন্য মানুষ তার .দেহকোষস্থিত 

৬ অংশ অপরাধ-স্পৃহাকে অভ্যাস দ্বারা বহু গুণে বধিত করে প্রায় শ্বভাব- 

অপরাধীদের মত উৎকট অপরাধী হতে পারে। এরা এদের শেষ পর্য্যায়ে 

উপনীত হলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝা দু্ধর হয়ে উঠে। একমাত্র অপরাধ 
বিজ্ঞানীরা ওদের স্বরূপ বুঝে ওদেরকে পৃথক রূঘে চিনে নিতে সক্ষম হন। 

[ মানুষের জিহ্ব! গুটানোর ক্ষমতা ব! অক্ষমতা তথ! রোলিও ও আনরোলিও 

পাওয়ার মানুষের দেহকোষের সঙ্গে মাত্র সংঙ্লি্ট। তাদের বীজকোষের সহিত 
উহার কোনও সম্পর্ক নেই। উহ৷ মেগডেল'ল অনুযায়ী বংশগত হয়ে থাকে। 
উহা! মোমাটিক ক্যারেকটার "হওয়ায় ওই বিষয়টি অপরাধ-স্পৃহারও দেহ 
কোষে'তে অনুরূপ অবস্থিতি ও ক্ষমতা গ্রমাণ করে। 



১০ অপরাধ-তত্ব 

আধি মানব হতে আহত অপরাধস্পৃহা মাচ্ষমাত্রের মধ্যে আছে। 
উহার কিছু অংশ বীজকোষে এবং উহার কিছু অংশ তাদের দেহ-কোধে থাকে । 

ইংরাজীতে এই বীজকোষ ও দেহকোষকে যথাক্রমে জার্ম সেল এবং সোমাটিক 
সেল বলে। অপরাধ স্পৃহার মত সংপ্রেরণা এবং তৎসহ অন্যান্ক বছ সৎ ও 

অসং বৃত্তিও ওরূপভাবে মানুষের দেহ-কোষ ও বীজ কোষে সুপ্ত ব। জাগ্রত 
রূপে রয়েছে । 

নারীর! এবং পুরুষরা সমভাবেই অপরাধী হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে 
যথেষ্ট প্রকার ভেদ আছে। যে রীতিতে পুরুষবা অপরাধী হয সেই রীতিতে 

নারীর। অপরাধী হয় না। এরূপ হওয়া বিবিধ কাবণে তদের পক্ষে সম্ভব 
হয় না। 

[ পৃথিবীর প্রথম জীব তথ! এককোধী প্রাণী স্ত্রী ছিল। পরে উহার! পুনঃ 
পুনঃ বিভক্ত হয়ে বহকোষ জীবের হ্প্টি করে। এই কোষগুলি বিভক্তিব পর 
বিচ্ছিন্ন ন হয়ে পরস্পব সংলগ্ন থেকে জীবদেহ স্যষ্টি করতে। ৷ পরে আরও উন্নত 

জীব স্থির জন্য বাড়তি এনাজজির প্রয়োজন হয়। তাতে একটি গোলাকার 
স্ত্রী বীজ অন্য গোলাকার ত্্ী বীঙ্গের সহিত মিলিত হয়ে পূর্বের মত বিভক্ত 

হতো। বংশ রক্ষার্থে জলে ভাসমান হয়ে দৈব ওদেব মি্রিত হওয়ার 

অস্তৃবিধা ছিল। ফলে উহার! গোলাকার স্থুল স্ত্রী-বীজ এবং ক্ষিগ্র সুম্ পুণ্বীজ 

সৃষ্টি করে। এই ুম্ কষিপ্র পুংবীজটি ছুটে স্থির স্ত্রীববীজকে খুঁজে পরম্পবেব 
সহিত মিলিত হতো! । জণের জন্য পুষ্টি খান্ঘ ধারণে স্ত্রী বীজ স্ুল হওয়াতে 
ওদের স্থির থাকতে হয়। 

পৃথিবী হতে চন্দ্র উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় আজ পৃথিবী উহাকে আকর্ধণ 
করে রাখে। চন্দ্রের উৎক্ষেপনে সমুদ্র গর্ভের সঙ | তাই জোরার শাট। আজও 

চন্দ্রের সাহায্যে হয়। অনুরূপ কারণে-স্ত্রীবীজ হতে পুংবীজের সৃষ্টি হওয়াষ 
নারী আজও পুরুষকে আকর্ষণ করে। (0 স্বাধারণ জীবজন্তদ্দের মধ্যে উহ! আরও 
ভালোরপে দেখ! যায় । তাই উভয়ের উভয়কে না হলে চলে না । 

যৌনম্পৃহা যে অপরাধ-স্পৃহা অপেক্ষা আরও পুরানে। বৃত্তি তাহ। ইহ। প্রমাণ 
করে। জীব আরও উন্নভ হলে উহাদের আত্মরক্ষার কারণে অপরাধ স্পহার সৃষ্টি 

() হৃষ্টির ধার ও ক্রম সর্ধব বিষয়ে একই রূপ হযে থাকে । তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষণা থে 

উহাদের যুল সুত্রে [ ৪১০০ 085৭ ] পৌঁছুতে হবে । 
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হয়। আত্মরক্ষা বলতে জীবন রক্ষার মত বংশ রক্ষা'ও বুঝায়। পরে উন্নত মনুস্ের 
উত্তবের পর সং-প্রেরণার স্ষ্টি হয়েছিল । 

বীজ ব্যতিরেকে কোনও জীবের হ্বষ্টি হয় না। গোময়াৎ বৃশ্চিক! জায়তে 

অর্থে গোময় হতে এ জীবের স্বষ্টি হয় নি। উহাদের এ বীজ গোময়ে নিক্ষিপ্ঠ 
হুলে উহার উত্তাপজনিত ওদের এ বীজ স্ফুরিত হয়েছে । উহা অন্যত্র পাতিত 

হলে এ বীজ বিনষ্ট হতো৷। অনুরূপ কারণে অপস্পৃহ ও সংপ্রেরণ। না থাকলে 
মান্থষ অসৎ কিংবা! সৎ হতে পারে না। কুপরিবেশ ও সং পরিবেশ ধথাক্রমে 

উহাদের একটিকে ক্ষুরিত এবং অন্যটিকে বিনষ্ট বা ছুর্বন করে। এখানে এই 
গোময় পরিবেশের সহিত তুলনীয়। 

[ এই অপন্পৃহ! ও সংপ্রেরণা যথাক্রমে নারী ও পুরুষের যৌন-বোধকেও, 

নিয়ন্ত্রিত করে। এই যৌন-বোধ অপস্পহা-বাহী হলে যৌনজ অপরাধের" 
স্ট্টি করে।-]" - 

এই অপম্পৃহার সঙ্গে যৌন স্প্রহাও মানুষের দেহ ও বীজকোষে নিহিত 
আছে। মান্য অভ্যাস [ কনভেশন ] দ্বারা তাদের এই অপয়াধ-স্পৃহ! রূপ 

সহজাত বৃত্তি প্রমিত করেছে। কিন্ত অপরদিকে মানুষ তাদের এই যৌন স্পৃহা 

বংশ রক্ষার্থে সম্পূর্ণরূপে প্রমিত না করে বিবাহ আদি দ্বার নিয়ন্ত্রিত করেছে। 
তাই যৌন স্পৃহার ন্যায় অপরাধ স্পৃহা সভ্য মানুষের মধ্যে অতো উগ্রভাবে 
অনুভূত হয় না। এই যৌন স্পৃহার অবস্থিতির কারণে স্বভাব-অপরাধী, অভ্যাস- 
অপরাধী, মধ্যঞন ও দৈব অপরাধীর ন্যায় আমর! পুরুষের মধ্যে স্বভাব-লম্পট, 
মধ্যম, অভ্যাস ও দেব লম্পট এবং নারীদের মধ্যে স্বভাব-বেশ্তা, অভ্যাস-বেশ্ত। 
ও দৈব-বেশ্টাও দেখে থাকি। 

[ বেশ্তারা পুলিশ তাড়িত অপরাধীদের আশ্রয় খাদ্য ও একজন সাময়িক স্ত্রী 
দিয়েছে । ওর! বেগ্ঠাগৃহ হতেবার হয়েচোরাই দ্রব্যসহ-বেস্ঠা৷ গৃহে ফিরে এসেছে। 

কোনও প্রখ্যাত অপরাধী বেশ্। গৃহে এলে তাতে তার! গবিত হয়।] 

রাষ্ট্র-বিধিতে মানবের লাম্পট্য অবস্থাভেদে অপরাধের সামিল। কিন্ত 

নারীর পক্ষে বেশ্তা-বৃত্তি সাধারণতঃ অপরাধ নয়। কিন্তু বেশ্ট।-বৃত্বির সঙ্গে 
চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতির একট। বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য এই বিশেষ বৃত্তি 
সম্বন্ধে কিছু আলোচন। প্রয়োজন। চৌর্ধ-বৃত্তির ন্যায় এই বেশ্ঠ।-বৃত্তিও 

পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসায়। আদিমকালে চৌর্য-বৃত্তির ন্যায় বেস্তা-বৃত্তিও 
দৌষণীয় ছিল ন| | এইজন্য বেশ্বা -বৃত্তির স্পৃহা ও বংশাশ্ক্রমে মানবী লাভ করেছে। 



১৩৪ অপর্াধ-তত্ব 

বেস্তা-বৃত্তি স্পৃহায় & অংশ থাঁকে নারীদের দেহ-কোষে ও উহার $ অংশ 
থাকে তাদের বীজকোষে। এদের ক্ষেত্রে গোত্রাহ্ক্রম সমভাবে কার্য্যকরী হয়ে 
থাকে। এই বিশেষ স্পৃহা স্থগ্ত অবস্থায় নকল নারীর মধ্যেই কিছু না কিছু 
বর্তমান আছে। 

আমার মতে সাধারণতঃ মেয়ের চোর হয় না। উহারা চোরদের 

সঙ্গে বাস করলেও নিজেরা চোর নয়। যৌবনটা মেয়েদের সম্তানাদি 
ধারণে ও পালনে অতিবাহিত হয়| অপরাধী হওয়ার স্থযোগও তাদের কম। 

উপরস্ত তাদের দৈহিক বলহীনতা। ও উহার ছুর্ববল গঠনের জন্যও ইহা৷ হতে পারে । 
এ'ছাডা বেশ্ঠা-বৃতিদ্বাবা তার। আরও সহজে বেশী অর্থ উপার্জনে সক্ষম । নারীদের 

মধ্যে কদাচিৎ প্রাথমিক স্তরের অভ্যাস-অপরাধী দেখ। গেলেও উহাদের মধ্যে 

অপরাধ-রোগী এবং দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। মেয়েরা কখনও 
স্বভাব-অপরাধী হয় না। কদাচিৎ ছুই-একটি স্বী-অপরাধীকে স্বভাব বা অভ্যাস- 
অপরাধীদের যায় দেখা যায় বটে ! কিন্তু তাদের মধ্যে নারী-নুলভ লক্ষণ কম 

থাকে । তাদেব হাবভাব ও গঠনাদি প্রায়ই পুরুযোচিত হয় এবং নারীত্ব সম্বন্ধে 
তারা প্রায়ই অচেতন থাকে । মনের দ্দিক থেকে এই ধরনের মেয়েদের পুরুষরূপেই 
ধরা উচিত। এইন্রন্য আমি এদের নামকরণ করেছি “পুংস্চলী'। নের দিক 
থেকে এরা পুরুষ ছাড়া আর কিছু নয়। 

মেয়েদের “টেক্স গ্লাণ্ডের” বৃদ্ধি ও “মেডুলার” হ্বাস ঘটিয়ে ষে কোনও 

মেয়ের মধ্যে পুরুষের ন্যায় ভাব আনা যায়। এছাডা জীব বিশেষের ওভারি 
বিনষ্ট হয়ে তৎস্থলে টেসটিস্-এর আবির্ভাব হতেও দেখা গিয়েছে। এই 
অবস্থায় এ স্ত্রী-জীবটির মধ্যে পুরষোচিত নিদর্শন দেখ! গিয়ে থাকে। 

১৪ বৎসরের নিম্নবয়ন্বা এবং ৪৫ বৎসরের উর্ধবয়স্কা নারীদের মধ্যে পুরুষের 

স্তায় ভাব বর্তমান থাকে । এই কারণে তাদের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অপরাধ- 

স্পৃহা স্থান পায়। প্রকৃত নারীর! সাধারণতঃ স্বভাব-অপরাধী হয় না। সেই 
স্থলে তার! হয় স্বভাব-বেশ্ঠ। | হয় তাদের মধ্যে অপরাধ-স্পৃহা৷ সমধিক পরিমাণে 
বর্তায় না, না হয় তাদের দেহ মধ্যে বিশেষ রস-পিণ্ডের রসক্ষরণ হেতু 'ায়বিক 

করিণে উহা! সপতাবস্থা গ্রাঞ্চ হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, ভাই শ্বভাঁব-চোর 
হ'লে বোন হয় শ্বভাব-বেশ্া । লাধারণতঃ অভ্যাস-চোর ব। অভ্যাল-বেশ্টা 

অবস্থাগতিকে হয়ে থাকে । তাই ভাই অভ্যাস-ছোর হলেও বোন লব সমক়্ 
অভ্যাস-বেশ্া হয় না1 মেয়েরা অপরাধীদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করে 
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বটে! কিন্ত তার! নিজের! অপরাধ করে খুব কম। মেয়ে চোরদের মধ্যে 
অপরাধ-রোগী এবং দৈব-অপরাধীর সংখ্যাই বেশী দেখ! যায়। অনেক সমক্ন 

কেবল মাত্র তার সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অপরাধ করে থাকে । উত্তেজনা 

অপরাধ-ম্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক হয়ে থাকে । এজন্য তাদের সেই সকল 

অপরাধ বৈজ্ঞানিক মতে সঠিক ব1 প্ররুত অপরাধের মধ্যে পড়ে ন।। 
রুগ্ন, রজংস্বল] ও গর্ভাবস্থায় নারীরা এই উত্তেজনা রোগে ভোগে । ফরাসী 

পণ্ডিত লেগব্যাগ্তু ১৫৫টি স্ত্রী-অপরাধীকে কোনও এক ফরাসী কারাগারে 

পরীক্ষা করেন। এ কারাগারে পরীক্ষান্তে তিনি নিম্বোক্তরূপ ফল পান। 

নিম্নের তালিকাটি এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রণিধানষোগ্য | 
উন্মাদ বীর ৪৯ 

অপরাধ-রোগী "** ৫৬ 
রজঃস্বলা ৪৪৩ ৩৫ 

গর্ভবতী *** ৫ 
রোগী ৬৩ 

১৫৫ 

এই সম্পর্কে আঁম ভারতীয় নারী-অপরাধীদের মধ্যে নিজেও বিশেষরূপে 

অচ্সসন্ধান চালিয়েছিলাম। এদের মধো অনেকেই নিদারুণ অভাবে পড়ে বা 

বিশেষ উত্তে্নার কারণে, রুগ্ন অবস্থায় অপরাধ করেছিল। এদের মধ্যে বাকি 

নারীগুলি ছিল “পুংস্চলী” অর্থাৎ মনের দিক হতে তার। ছিল পুকরুষ। উহাদের 
মধ্যে একজনও স্বভাব-অপরাধিনী ছিল না। অভ্যাস-অপরাধিনীদের অধিকাংশ 
ছিল শ্বভাব-ছুরতত জাতীয় নারী। 

উন্মাদিনী * ৬ 
অপরাধ-রোগিণী **" ১৪ 
দৈব-অপরাধিনী ২৩ 

রজঃস্বল! 1 ২৯ 
পুংশ্চলী টি ২৫ 

অভ্যাসঅপরাধিনী  *** ১০ 
_. বিষ-প্রয়োগ্দি কার্ধে কখনও কখনও মেয়েদের অংশ গ্রহণ করতে দেখ! 
যায় বটে! কিন্ত তার৷ এরূপ অপরাধ করে প্রায়ই প্রতিহিংসা চরিভার্থ বা 



১০৬ অপরাধ-তত 

আত্মরক্ষার জন্য । যৌন কারণেও তার! এই সব কুকাজে হাত দিয়ে থাকে। 
কিন্তু বিত্ত লাভের জন্য এরূপ অপরাধ ভারা করে থাকে কদাচিৎ । এ বিষয়ে 
সাধারণতঃ তার! তাদের পুরুষের উপরই নির্ভরশীল থাকে । দৈব-চোর ছেলে 
ও মেয়ে উভয়ই হ'তে পারে এবং তা৷ তারা হয়ও। কেহ কেহ বলেন যে, 
মেয়েরা স্বভাব-চোর না হলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদ্দের অভ্যাম-চোর 

হ'তে দেখ। যায়। বোধ হয় তারা কারাগার সযূহে কিছু কিছু মেয়ে-চোরের 
সংখ্যা দেখে এরূপ ধারণায় উপনীত হয়েছেন। তাদের মতে প্রয়োজন ও 

স্থষোগের অভাবের জন্যই মেয়ের চৌর্ধ-অভ্যাসে অপারক হুষ। পদা প্রথা, 
গৃহস্থালী কার্য, দৈহিক বলহীনতা। এবং সম্তান-পালন ও ধারণ গ্রড়তির জছ্য 

তাদের চোর হওয়া সম্ভব হয় না। 'গ'ছাডা বেশ্ঠ।-বুওি ছারা তার। আরও 

সহজে বেশী অর্থ উপার্জনে সক্ষম | আমি কিপ্ত এ কথ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি 

না। কারণ ওই সব পপ্ডিতেরা মেয়ে-চোরদের মধ্যে পুকষালী-ভাব কতট। আছে 
এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত মেয়েলী ভাব ও নারীত্বই ব। কত আছে এব তার। 
অপরাধী-রোগী বা দৈব-অপরারধা কিনা. সে-সম্বন্ধে কোনকপ অনুসন্ধান না 

ক'রেই ওইরকম সিদ্ধান্তে এসেছেন। পৃথিবীতে কোটি কোটি বেশ্ঠ। 
নারী আছে যারা ন! মানে পর্দা প্রথা, না করে সন্তান পালন বা ধারণ কিন্ত 

তাদের শতকরা ৯৯ ভাগই কখনও কোনও চৌর্ধ কার্ধে হাত দে ন।। 
তবে এ লম্বত্ষে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। ,আমার মতে 

মেয়ের! দৈব-অপরাধী ছয় বটে! কিন্তু দৈব-অপরাধা হতে অভ্যাস-অপবাধীতে 
পরিণত হওয়ার মত প্রয়োজনীয় অপরাধ-স্পহ] তার্দের মধ্যে সকল ক্ষেত্রে থাকে 

না। অবস্থাক্রমে তারা দৈবাৎ কোনও অপরাধ করলেও অবস্থাভেদে তার। সে 
অপরাধ আর করে না। কোনও কোনও স্বভাব-দুরত্ত জাতীয় মেয়েদের মধ্যে 

বছু চোর-মেয়ে দেখ। যায়। কিন্ত সেই সব মেয়েদের মধ্যে পুরুষালী ভাবই 

দেখা যায় বেশী। কিন্তু এদের মধ্যে পুরুষের ন্যায় দশ বারে। বারের দাগী মেয়ে 
চোর আমি দেখি নি। 

[ প্রবাদ এই যে সতীর জন্ম বেশ্তাতে এবং পুলিশের জন্ম চোরেতে ।, 
কারণ-_ প্রথমে নারী মাত্রের নিকট বেষ্ঠা বৃত্তি দোয়নীয় ছিল না। পরে 
সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে কনভেনমন ছ্বার1 সতীত্বের স্থষি হয়েছে । অনুরূপ ভাবে 

পৃথিবীতে অপরাধীর। ছিল বলেই তাদের দমনের জন্য পুলিশের সষ্টি কর! 
হয়েছে । 
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নারীদের বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে অহঃরহ যৌন সঙ্গম নারীদের মধ্যে বন্ধ্যত। 
আনে । অর্থাৎ ওতে ওদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় । এইজন্য সাধারণতঃ নিব্বিচার 

যৌন খিলনে বেশ্ঠাদের প্রায়ই সন্তান হয় না । কিন্তু পুরুষদের স্থবিধ। এই যে 

তারা বন্ধ স্ত্রীতে সন্তান একই রূপে উৎপাদনে সক্ষম । ] 
উপরোক্ত কারণে বেশ্টাদের চাইতে বিবাহিত নারী ও কুমারী কম্ছ।দের এক- 

নিষ্ঠার প্রয়োজন । শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীন্ম প্রধান দেশে ইহার গ্রয়োজন 
অত্যধিক। তাই যে দেশ যতে। গরম সেই দেশে সতীত্ব ততে। কডাকড়ি। 

এই সঙ্গে বংশের ধার। রক্ষার€ প্রয়োজন আছে। নচেৎ উন্নত মন্তুষ্ক গোষ্ঠীর 
স্ষ্তি সম্ভব হবে না। মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ কয় পুরুষের চেষ্টায় সষ্ট 

হয়। এই কারণে_ব্যভিচাব এদেশে কঠোর অপ্বাধ ন। হলে ও একটি ডথন্য 

পাপ কার্য । মমতাময়ী নার।দেব তাদের ভবিষ্যত সম্থানদের মঙ্গপের বিষষ 

স্মরণে রেখে শ'যমী হওয়া উচিৎ হবে । 

প্রয়োজনে পৃথিবীতে শ্রী বী্ত হতে পু বীজের, সন বৃঁওি হতে স্থুক্ম বৃত্তির, 

অপস্পৃহা। হতে সৎপ্রেরণার, অলস। হৃতে তৎপবতার, কষ্ট বোধ হতে ম্পশ 

বোধের, উষ্ণ বোধ হতে শৈত্য বোধেব (1) এব" বেশ্ট। বুভি হতে সতীত্বের 
স্যষ্টি হয়েছে। উহাদের একটি অন্যটির উ্ট? বৃভি হওয়ায় উহ্হাদের একটি 

হতে অন্তটিতে মাচষ ফিরতে পাবে । এখন বিবেচ্য ব্ষিম এই যে শ্রিসভ্য 

হওষার পব পুনরায সেই আদিম যুগে ।ফব। উচিৎ হবে কিন1। উহাদের একটিব 

তিরোধার্নহলে অন্যটির উদ হযে থাকে । 
[ উল্লেখ্য এই উহার্দের যোঁঠ যতে। পুবানে। তার শক্ত ততো৷ বেশী। এই 

'অধিক' শক্তিকে প্রতিহত করতে প্রতিরোধ-এক্তির স্থ্টি হয। ইহা! স্ীপুকষের 
অবৈধ যৌন আকধণেরও প্রতিবন্ধকতা করে। এই শাবে প্রতিরোধ এক্ভির 

সাহায্যে বেণী শক্তির বিকদ্ধে “কম” শক্তি জঘী হম |] 

সাম্রতিক গবেষণায় মাত্র পুরুষ অপরাধীদেব মধ্যে আক্রমনাত্বক 
[ এ্যাগ্রেসীভ ] ক্রেমজম আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনও নাবীব মধ্যে এখনও 

উহার সন্ধান পাওয়।যায় নি। উপরন্ত বহু দৈহিক ও মান সক গুণাগুণব-শাঙগক্রম 
দবার৷ পুরুষদের মধ্যে জাগ্রত হলেও নারীদের দ্বারা বাহিত হয়েও উহা নারীদের 

(1) নারী ও শিশুরা সহদ্গে বিদেশী ভাবা শিখে নেয়। এবা উচ্যে জাহাজে সি মিকনেসে 

'তথ। সমুদ্র পীড়াতে ভূগে না । নাবীবা যেমন বহু কিছু গোপন কবতে পারে, তেমনি তাক 
ব€ কিছু অনুভূতির ঘার! জানতে পাবে। 
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মধো স্বপ্তাবস্থার় থেকেছে। গুণাগুণের ধারক ও বাহক ক্রো্জম এবং 

ততনিহিত জিন সম্পকিত গবেষণাতে উহ! জানা গিয়েছে। 
নারীরা কদাচিৎ প্রাথমিক কিংবা! দৈব অপরাধী হলেও ওরা! প্রকুত অপরাধী 

প্রায়ই হয় নি। সেই স্থলে তারা সাধারণতঃ বেশ্তা। বৃত্তি গ্রহণ করেছে। 
উপরোক্ত কারণে বর্তমান প্রবন্ধে আমি মূলতঃ পুরুষ অপরাধীদের সম্বন্ধেই 

অধিক আলোচন! করনে! । নারীদের সম্বন্ধে যৌনজ অপরাধ শীর্ষক নিবন্ধে 
আলোচনা কর! হুবে। এখানে মাত্র পুরুষ অপরাধীদেব প্রতিটি বিভাগ 

সন্বদ্ধে পৃথক পৃথক আলোচন। কববো।। 

[ নারীদের পুরুষদের অপেক্ষা প্রতিরোধ শক্তি বেশী। তাই এর অপরাধ- 
স্পৃহা এবং যৌন-স্পৃহ৷ প্রদমনে পুকষদের অপেক্ষা অধিক সক্ষম হয়। উপরস্ত 
কু পরিবেশ এর! সম্ভব মত এড়িয়ে চলে । এদের অধিকাংশের দায়িত্ব ও কর্তব্য 

বোধ বেশী থাকে । ওদের শিক্ষাতেই শিশুদের পারিবারিক সংস্কার-বোধ 

জন্মে। এক মাত্র উৎকট অপরাধীরা এবং মহাপুরুষরাই ওদের হ্ষ্ট বদ্ধমূল 
সংস্কার অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। নারীর] বাধ্য না হলে অপরাধিনী কিংবা 

মহামানবিনী হতে চায় না। নারীর! মধ্যপন্থী হওয়ায় যে কোনও পরিবেশে 

নিজেদেরকে সহজে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়। নারীর মন পুরুষাপেক্গ 
রূপাস্তরক্ষম তথ! মেটামরফিক । 

সপ্তম অধ্যায় 

॥ নীরোগ অপরাধী ॥ 

অপরাধী মাত্রেই এযাবনরম্যাল তথা নৈতিক ক্ষেত্রে উন্মাদের সমগোত্রীয় 

রুগী। [11091 13926 ] প্রশ্ন উঠবে তাহলে এদেরকে নীরোগ অপরাদী 
এবং অপরাধ-রোগীতে বিভক্ত করা হলো কেন? এর উত্তর হবে এইযে 

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই উভয় রূপে এদের উৎপত্তি হয়। ওদের উৎপত্বির 
কারণান্থষায়ী ওদেরকে ওইরূপ দুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 

অপরাধ রোগীর। প্রতাক্ষ রূপে আায়বিক কারণে এবং নীরোগ অপরাধীর আগ্ধ 
চেষ্টা দ্বারা পরোক্ষ কারণে স্থষ্ট হয়েছে। পূর্ববত্তী পরিচ্ছেগুলিতে উহাদের 
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জন্মের কারণ সম্বন্ধে বিশদ রূপে ব্যাখ্যা কর! হয়েছে। এই নীরোগ অপরাধীর! 

প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা, স্বভাব-অপরাধী, মধ্যম-অপরাধী ও অভ্যা্- 

অপরাধী। দৈব তখ। আকম্মিক অপরাধীদের আমি তালিক। হতে বাদ দিয়েছি। 
কারণ এই দৈব অপরাধীরাই অভ্যাস-অপরাধীতে রূপাস্তরিত হয়। এই 
সকল অপরাধীদের জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক আলোচন। করবে! । 

নীরোগ অপরাধী 
সি পি শপ পাস মত পনর সারার আরা 

স্বভাব অপরাধী মধ্যম অপরাধী অভ্যাস অপরাধী 

(ক)_স্কভাব-অপরাধী 

গোত্রানুক্রম [ £১62%1908 ] ছুই প্রকারের হয়, যখ! দৈহিক ও মানসিক। 
মানসিক গোত্রান্ক্রম সম্বন্ধে বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে যে দৈহিক 
গোত্রাছক্রম কাকে বলে। বহু ক্ষেত্রে পিতৃকুলে ব! মাতৃকুলে তিন পুরুষ 

কৃষ্ণকায় হলেও "ম্পতি বিশেষের শ্বেতকাক় পুত্র হয়েছে। এরূপ হলে বুঝতে 
হবে যে ওদের কয়েক পুরুষ পূর্বেকার কোনও ব্যক্তি শ্বেতকায় ছিল। এই 
শ্বেত বর্ণ “কয়েক পুরুষ ওদের বীজ-কোষে স্বপ্ত অবস্থায় থেকে সহসা শিশুটির 

মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। কোনও উত্তর পুরুষের মধ্যে ওদের পূর্ব পুরুষদের কোন 
গুণাগুণের এইরূপ আকম্মিক বিকাশকে বল! হয় গোত্রান্ুক্রম। এই বংশ- 
গোত্রান্ুক্রমের ন্যায় জাঁতি-গোত্রান্ুক্রমও দেখ! যায়। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে 
কারও কারও মুখ হুবহু চীন! বা জাপানীদের মত দেখা যায়। ইহা প্রমাঁপ 

করে যে, কোনও এক বিশ্বত যুগে বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছু মঙ্গোলীয় রক্ত 
মিশে ছিল। প্রমাণম্বরূপ একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের ফটো চিত্র উদ্ধৃত 

কর! হলো। আমাদের অতি দূর পূর্বপুরুষ যে বানরের ন্তায় কোনও লোমশ 

জীব ছিল তারও প্রমাণ স্বরূপ কদাচিৎ কোনও কোনও মানুষের মুখেও লোম 

দেখা যায়। প্রমাণন্বর্ূপ একটি বানর ও একটি আদিম মাহষ এবং রুশ দেশীয় 

কুকুর মানুষের গ্রতিন্কতি উদ্ধৃত করা হলো। এইভাবে গোত্রাহ্ক্রম কখনও 
কখনও লক্ষ পুরুষ, কখনও সহশ্র পুরুষ কখনও বিশ ব! ত্রিশ পুরুষ সৃ 
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অবস্থায় তাদের বীজ কোষে থেকে হঠাৎ কোনও এক বংশধরের 'দেহ-কোবের 
মধো আবিভ্ভ্তি হয়। 

[ আদিম মানুষদের মত চিহ্ৃগুলি দৈহিক অবনতি বা ডিজেনারেশনের 

কারণেও হতে পারে। মাতৃ জঠরে জরারুর ও ভ্রুণ সম্বন্ধীয় ক্ষয় ক্ষতিতেও উহা 
হয়ে থাকে । সিফিলিস প্রভৃতির রোগের জন্য দেহ বিকৃত হয়। কিস্তা_-দৈহিক 
গোত্রান্গক্রমের সহিত এই সকল চিহ্ৃগুলির যথেষ্ট প্রভ্দে থাকে । ] 

উপরোক দৈহিক গোত্রাঙ্ক্রমের মত যাঙ্যের মধ্যে মানসিক গোত্রান্থুক্রম”ও 

দেখা যায়। "এই মানসিক গোত্রানুক্রমের জন্য অনেক সৎ বংশেও শ্বভাব 

অপরাধীর জন্ম হতে দেখি । সদবংশে জন্মে সদভাবে বাদ্ধিত হয়েও বহু্গন 

অপরাধ-মুখী হয়েছে । [ সভ্য মানুষে এই অপরাধ স্পূহ! স্থপ্ত থাকে । ] 

মানুষের বংশান্থকম তথ। হেরিভিটি এবং এই গোত্রানগক্রম তথ। আটা" 

ভিসিম'এর মধো প্রভেদ এই যে প্রথমোক্টির মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে 

কিন্ত শেষোক্তটির মধো উহা! হঠাৎ স্থপ্ত তথা রিসেসিভ অবস্থা হতে জাগ্রত 
তথ। ডমিনেন্ট হয়ে থাকে ৷ অর্থাৎ উহ! দৈবাৎ গোত্রাহুত্রম দ্বারা বীজকোষ 

হতে দেহ-কোষের তদজাতীয় বৃত্তির সহিত সংযুক্ত হয়। সেই ক্ষেত্রে উহ স্বভাব 
অপরাধীর জন্ম দিয়ে থাকে । 

[ এখানে উল্লেখ্য এই ষে, বীজ কোষের অপস্পৃহার মত দেহ-কোবস্থিত 

অপন্পৃহাও সপ্ত তথা! রিসেমিভ এঁবং জাগ্রত তথা__ডমিনেন্ট /রূপে, থেকেছে। 
তবে উহাদের শক্তি বীজকোষের বৃত্তিমযূহ হতে পূর্বোক্ত কারণে কম। 

প্রয়োজন মত অভ্যাস ও প্রচেষ্টা ছারা উহাকে স্বপ্রাবস্থ! হতে জাগ্রত করে 

বধিত কর! সম্ভব। বন্তত্তঃ পক্ষে এই উপায়ে অভ্যাস-অপরাধীর! স্থষ্ট হয়ে 

থাকে। ] 

উগ্র অপরাধ-স্পৃহার কারণে এই স্বভাব অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র ঠিক 
আদি মানুষের মত হয় । এ সময় কোনও অপরাধকে ওরা অপরাধ ব'লে 
বুঝতে চায় না। পরম্বাপহরণ তার৷ তাদের জন্মগত অধিকার মনে করে। 
কোন৪ একটি অপরাধ না করে তার তৃপ্ত হয় না। প্রতিরোধ শক্তি প্রচ 

রূপে না থাকায় উহার্দের মধ্যে অভাব ও প্রয়োজন না হলেও ভার অপরাধ 
করে। 

আমি এমন এক বালক স্বভাব-অপরাধীকে জানি ষে পিতার নিকট থেকে 
প্রত্যহ খুচর! ৪* টাকা পাওয়া সবেও স্বিধ! পেলেই সে ৫ বা! ১* টাকা চুরি 
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করেছে। এই সব অপরাধী অতি মাত্রায় বে-পরোয়া হয়ে থাকে । এর! থায় 
দাক্স ফুতি করে। কিস্ত তার! ক্দাপি অর্থাদি সঞ্চয় করে না। এদের স্বভাব 
পুরাপুরি খাগ্ঠ সংগ্রহী আদি মনুষ্য গোষির মত হয়ে থাকে । জামাগ্ কারণে 
এর! উত্তেজিত হলেও তথুনি আবার হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্যাসিভ তথা 

নিক্ষিয় উত্তেজনায় এর] চুরি আদি নির্ববল অপরাধ করে এবং এযাকটিভ তথা 
সক্রিয় উত্তেজ্রনায় এর! বলপ্রস্নোগী অপরাধ করে। এদের দৃষ্টি জ্ুর ও 
স্বভাব পশ্যস্থলভ, এরা প্রেরণা তথ! ইনাষ্টৎট দ্বারা পরিচালিত হয়। তার! 

কখনও বৃদ্ধি বৃত্তি বা যুক্তি তর্কের প্রয়োজন বুঝে ন!। 
[ এক শ্রেণীর উন্মাদ লোকের মত এর! নিশ্চেষ্ট থেকে হঠাৎ উগ্র হয়ে বেগে 

সক্রিয় হয়ে থাকে । এদের মধ্যে বেশী বুদ্ধিমত্তা তথা ইনটে লিজেন্স না থাকলেও 
চতুরতা! তথা কানিঙনেস মমধিক থাকে । উন্মাদদের মত পাহারা+দের এড়িসে 
হঠাৎ লোক চক্ষু বাহিরে এসে এরা ইচ্ছামত কার্য্য করতে সক্ষম। এরা 
পদ্খর মত খড] বয়ে ছাদে উঠতে পেরেছে । এইরূপ অপরাধীকে ক্যাট বারগার 

বল! হয়েছে। 7 

এই অপরাধীদের অন্তস্বভাব তাদের অঙ্গসৌষ্টৰ চলন ও কথন ভঙ্গির মধ্যে 
কিছু কিছু পরিস্ফুট হয়। এদের এই বৈশিষ্টা প্রকতিগত, উহা! কদাপি আকৃতিগত 

হয় না। ক্লিপটোম্যানিয়াগ্রস্থ মনো-রোগীরা তাদের ইচ্ছ! বৃত্তির উপশমের 
জন্য চুরি করে। “কিন্ত তার৷ কখনও বিত্ত লাভের জন্য অপকর্ম করে ন|। কিন্ত 
এই স্বভাব অপবাধীরা তাদের লাভের ভোগের ও ব্যবহারের জন্ত চুরি করে। 
তার৷ পূর্ববোক্তদ্বে মত অপরাধ মূলক কার্য্ের জন্য অনুতপ্ত হয় না। চৌর্ধ্যাদি 
ুকষা্য্য তাদের প্রবৃত্তি মূলক জীবিকা ও অধিকার। ওদের পূর্বপুরুষ খাস্ঠ 

সংগ্রহী মান্তষদদের মত এর! খাগ্য বা অর্ধ সঞ্চয় করে না। ওদের দ্বারা অপহৃত 

শেষ কপর্দকটি ব্যয়িত ন। হলে এরা অপকর্মে বার হবে না। 

স্বভাব দুর্ববত্ত জাতীয় ব্যক্তিদের [ ক্রীমীন্তাল ট্রাইব ] স্বভাব মধ্য মাত্রায় 
এদের মত হয়ে থাকে । এই জাতিগণ তার্দের আদিম স্বভাব এখনও ত্যাগ 
করেনি। এখনও পর্যাস্ত অপরাধ করাই তাদের প্রধান উপজ্ীবিক। দেহের 
দিক হতে পরিবতিত হলেও মনের দিক হতে তারা গ্রায় আদিম যুগলের মানুষ। 
এদের স্বভাব চরিত্র অভ্যাস-অপরাধী এবং শ্বভাব-অপরাধীর মধ্াবর্তীরূপ ধারণ 
করে। 

' [ এই অম্প্িত গবেষণায় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই স্বভাব 
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ুর্বত্ত জাতিদের কয়েকটি আদিকাল হতে অপরাধ প্রবণ রয়েছে। কিন্ত 
ওদের কয়েকটি জাতি পূর্ববতন হ্ুসভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর। ভারতের 
পূর্বতন নৃপতিদ্বের সৈন্তদূল বিদেশী অধিকার কালে বস্তা স্বীকার ন! করে 
সপরিবারে বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে পরে অধংপতিত হয়ে কয়েকটি 
স্বভাব দুর্ববত্ত জাতির স্থট্টি করেছে। এরা আজও বিকৃত সংস্কৃত ভাষায় কম্যাণ্ড 

তথ হুকুম দিয়ে থাকে |] 
অতি অল্প সংখ্যক ব্াক্কিই স্বভাব-অপরাধী হয়ে থাকে । পৃথিবীতে অভ্যাস 

অপরাধীর্দের সংখ্যাই পর্বাপেক্ষা অধিক। আমার মতে গোত্রানুক্রমাগত 

অপরাধীর্দেরকেই স্বভাব-অপরাধী বল! যেতে পারে। একটি ছুর্মনীয় অপরাধ- 
স্পৃহা! সহ এর! পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। এদের চিকিৎস। না হলে মৃত্যুর 
পূরববদদিন পর্য্যস্ত এই স্পৃহা এদের মধ্যে অবিচলিত থেকেছে। প্রায়ই দেখা 
যায় যে সাধুর পুত্র চোর এবং চোরের পুত্র সাধু হয়েছে । সদ বংশে জন্মে সং 

পরিবেশে বন্ধিত হয়েও এরা অপরাধী হয়ে থাকে । সেই ক্ষেত্রে উহ] জন্মগত ব| 
পরিবেশগত ন! হয়ে গোত্রানুক্রমগত হয়ে থাকে । 

এই স্বভাব অপরাধীদের কোনও অস্তিত্ব পৃথিবীতে আছে কিনা সেই সম্বন্ধে 
পগ্ডিতদের সন্দেহ আস খুবই স্বাভাবিক । এর কারণ এই যে ইহার! সংখ্যায় 

অত্যক্প হওয়ায় সচরাচয় সাধারণ লোকের নজরে আসে ন|।| আম্মি দীর্ঘ 

কর জীবনে মাত্র ৪৭টি স্বভাব-অপরাধীকে পরীক্ষা! করার স্বষোগ পেয়েছি । 
ব্ম্ততঃ পক্ষে এদেরকে প্রথমে আমিও অপরাধ-রোগী মনে করেছিলাম। 

তংকালে আমি এদের পৃথক সত্ব! স্বীকার করতে চাই নি। কিন্তু পরে আমি 

উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট চরিত্রগত প্রভেদ লক্ষা করি। প্রাথমিক অপরাধী এবং 

অপরাধ-রোগীদের আমাদের মতই শ্বাভাবিক মান্ুযরূপে দেখতে পাই এবং এরা 

উভয়েই সমাঙ্জবন্ধ মানুষের মহিত বমবাস করে । উতৎকট অভ্যাম এবং স্বভাব 

অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু পঙ্কিল বন্তীতে সভ্য মানুষের সহিত 
সম্পর্ক শৃন্তরূপে বসবাস করে। 

আমি কয়েকজন স্বভাব ও অভ্যাস-অপরাধীকে কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠীলয়ের 

অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিকট উপস্থিত করেছিলাম । এ পময্ব স্বভাব অপরাধী- 

দের এক বিজাতীয় দ্বণার সহিত দূরে সরে নীরবে দাড়িয়ে থাকতে দেখা 
গিয়েছে । একমাত্র অভ্যাম অপরাধীদের মাধ্যমেই এ উৎকট অপরাধীদের 
কয়েকর্ট প্রশ্ন জিজান। করা সম্ভব হয়েছিল। 
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এই সময়ে উহাদের দেছে ম্পর্শবিদ শৈত্যবিদ্, উ্ণবিদ্ ও কষ্ট-বিদ্ বঙ্বের 
সাহাঘ্ যাত্ত্রীক পরীক্ষা করে দেখি যে স্বভাব-অপরাধীর্দের স্পর্শ এবং শৈত্য- 
বোধ অভ্যাস-অপরাধীদের এ সকল বোধ অপেক্ষা অধিক | অন্তদিকে--এ সকল 
স্বভাব-অপরাধীদের কষ্টবোধ ও উ্বোধ অভ্যাস-অপরাধীদ্দের এ সকল বোধ 
অপেক্ষা কম। ওদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াকাল তথ। রি-এযাকমন টাইমেরও বহু 

তারতম্য দেখ। গিয়েছিল । কিন্তু সাধারণ নিরপরাধী মানুষের সহিত তুলনা করে 
দেখা গিয়েছিল যে, স্বাভাবিক মানুষের কষ্টবোধ ও উ্ণবোধ ওই উভয় অপরাধী 
হতে বহুগুণ বেশী এবং তাদের শৈত্যবোধ ও স্পর্শ-বোধ ওদের তুলনায় বহুগুণ 
কম। যাস্বীক পরীক্ষাতে স্বাধারণ মান্ষের তুলনায় ওদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া__ 
কাল*ও অত্যধিক প্রবল দেখা গিয়েছিল। দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা 
অভ্যাস-অপরাধীদের তুলনায় স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে বেশী থাকে । 

[ এই ভাখে স্বাব-শপরাধীদের অস্থিত্ব স্বীকার করে আমি ওদের উৎপত্তির 

জৈব কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই । এরপর বহু গবেষণ ও বিবেচনার পর 

আমি উহাদের উপরোক্ত রূপে জন্মের কারণ নির্ণয় করেছি । ] 

বিঃ ত্র: মানুষের কোনও বৃত্তির কিছু অংশ বীজ কোষে [ রিসেসিভভাবে ] 
ও উহার কিছু অংশ দেহ্-কোষে [ ডমিনেন্ট ভাবে ] রক্ষিত থাকে । দৈবাৎ 
কোনও বংশধরের মধ্যে বীজকোষের বৃত্তি দেহ কোষের এ বৃত্তির সহিত 

যুক্ত হলে উহা৷ অত্যুগ্র হয়। এই দেহ-কোষ দ্বারা অন্যান্ত দেহাংশের মত মন্তিফও 
গঠিত। দেহ কোষের [ সোমাটাক ] গুণাগুণ মনের অবচেতন কিংবা চেতন 

স্তরে থাকতে পারে। উহা৷ অবচেতন মন থেকে চেতন মনে আসে । 

বেজী সর্পের স্বাভাবিক শক্র হওয়ায় সাপকে দেখা মাত্র বেজী তাকে 
আক্রমণ করে। এই স্বাভাবিক শক্রতা অন্ত জীব সম্পর্কে ওদের নেই। 

এখানে কোনও কোনও মানুষের জিহ্বা! গুটানোর ক্ষমতা ও অক্ষমতার মত 

প্রত্যেক বেজীর উক্ত স্পৃহ। ওদের একটি দেহকোধ জাত বৃত্তি। সম্ভবত বেজীর 

ক্ষেত্রে বীজকোষের এ মনোবৃত্তি তার দেহকোষের এরূপ বৃত্তির সহিভ 

'মিলিত হওয়ায় উহা অতুযুগ্র। তদোপরি উহা! ওদ্বেদ অবচেতন মনে না 
থেকে সর্বদ1 ওদ্নের চেতন মনে আছে। কিন্তু সর্পের ক্ষেত্রে ওদূপ শক্রতা। 

ওদের মাত্র ধেহকোষের বৃত্তি । উহ তাদের মনে সদ জাগ্রত থাকলেও উহা। 
তাদের চেতন মনে না থেকে অবচেতন মনে আছে। তদজদ্ত মাত্র আক্রান্ত হলে 
তারা উহ! অবচেতন মনে থেকে চেতন মনে এনে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধরত হয় । 

৮ 
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উপরোক্ত দৃষ্টান্ত ছুইটি হুবহু মানুষের বীজকোষেব ও দেহকোষের অপরাধ 
স্পৃহার সমগোত্রীয় । এ নকুলের এরূপ বৃত্বির সহিত স্বভাব-অপরাধীদের 
অপম্পহার এবং সর্পের এক্প মনোবৃত্তির সহিত অভ্যাস-অপরাধীদের অপস্পৃহা 
তুল্নীয়। প্রভেদ এই যে অপরাধী মানুষরা আক্রমণের জন্ত নিরপরাধী 
মান্রদ্দের বেছে নেয়। মানুষের ক্ষেত্রে ইনিষ্টিংটের সহিত ইনটেলিজেন্স 
'মশ্রিত থেকেছে । উহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে । এখানে 
সংশ্লিষ্ট পক্ষ সম জাতীয় ও সর্বোন্নত জীব মাহুয। তাই নিজেদের মধোই 
ওদ্বের ঘ কিছু শক্রতা। [ এভাবে মান্থষও কম বেশী ফেরোসিটি প্রাপ্ত হয়। ] 

[ কোনও পুরুষ একজন নারীর পক্ষে ইমপোটেন্ট হলেও অন্য নারীর পক্ষে 
দে ইমপোটেণ্ট হয না। কাবণ দৈহিক ইমপোটেন্সীর মত মানসিক 

ইমপোটেন্সিও আছে। স্বাভাবিক শত্রতা সম্বন্ধে পীব।দগের মধ্যে পুষ্ট পৃথক 
পৃথক ব্যবহারের সহিত উহ। তুলনীয়। বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদের অপকর্মের 
মধ্যে দ্রব্য প্পৃহা ও শোণিত ম্পৃহ1 এবং রাত্রির চোরদের রাত্রম্পৃহা ও দিনের 

চোরদের দিব স্পৃহার ব্যাখ্যা এতে মিলবে। এই সব স্পৃহা! অভ্যাস দ্বারা বধিত 
না হলে বোধগন্য হয় না। 

(খ)_ অভ্যাস-অপরাধী 

ইংরাজীতে অভ্যাস অপরাধীকে হাবিচুযাল ক্রি।মন্তাল এবং স্বভাব-অপরাধী- 
কে ইনিসটিওটাভ্ ক্রিমিন্তাল ও দৈব তথা মাকম্দিক অপরাধীকে চাচ্সভ্ ব| 

অকেম্তনাল ক্রিমিনাল বল। হয়। 

ক্রষিক অভ্যাম দ্বারা দৈব-অপরাধী হতে অভ্যাস-মপরাধী হ্যাট হয়। 

ম্বাছষের নাম মহাশিয় | তাকে ঘ1 সয়ানে। যায় তাই সয়।, মনুষ্য শিষ্ঠ একটু 

একটু করে বড়ে। হয়ে উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে। ওর! একদিনেই বয়স্ক ব্যক্ির মত 
উচ্চত। গ্রাঞ্ধ হলে উপরের বানু স্তরের চাপে তারা ভেঙে পড়তো। স্নান 

তাদের শিরোপরি এ বিপুল চাঁপ ক্রমিক অভ্যাস ছারা সহ করে। এই একটি 
মাত্র দৃষ্টান্ত ঘার। অভ্যাসের অসীম ক্ষমতা বুঝা. ধাবে। 

[ সাধারণ মানুষ অভ্যাস দ্বার। বু অপকর্ষকে তাদের মধ্যে সহনশীল 
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করেছে। গোয়ালাদের নিকট থেকে তুধ ক্রয় কালে তার! জানে যে উহাতে জল 
মিশানো আছে। ওটা! তার! এ যুগের একটা স্বাভাবিক পরিণতি বুঝে নীরব 
থেকেছে। ভেজাল খাস্য সন্বন্ধেও তারা শুধু উহাতে ভেজালের পরিমাণের বিষয় 
ভেবেছে । ] 

বারে বারে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রচার করলে মানুষ তা এক সময় বিশ্বাস 

করে থাকে । অন্যায়কে কিছুকাল সহা করলে উহ। আর অন্যায় মনে হয় না। 

বহু উৎকোচ গ্রহণ'কে কিছুকাল পরে ওদের পাওন! বলে প্রতীত হয়েছে। ] 

বিঃ প্র: অভ্যাস দ্বারা মান্য যে শুধু অপরাধী হয় তা নয়। এই একই 
অভ্যাস দ্বার! তারা! নিরপরাধীও হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এই অভ্যাস দ্বার! 

মানুষ স্বয়ং-ক্রিয়ত। পর্যস্ত লাভ করেছে। তাই প্যাডেল; যুক্ত যন্ত্রে কার্য 

করতে অভ্যস্ত শ্রমিকর। ক্যার্টিনে বসেও পা নাচায়। গুভ্ উইল প্রাপ্ত নাম 

কর] বিপণীর পঞ্ণতণু মালিকরা গ্রবঞ্চক হলেও লোকে প্রবঞ্চিত হয়েও বারে 

বারে তাদের দুয়ারে গিয়েছে । 

শৈশবে মানুষ যা ইচ্ছা 1 করতে বা ষ1 ইচ্ছা। তা পেতে চায়। কিন্তু বয়ঃ 

প্রাপ্ত হয়ে তার! দেখে যে তাদের কার্য অসামাজিক হাল উহাতে চতুদিক হতে 
বাধ! আসে [ পূঃ দ্রঃ ] এই প্রতিবন্ধকতায় তারা ক্রমশঃ অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। 

তখন অপরের নিকট হুতে আস! বাধা তার! নিজেরাই নিজেদের উপর আরোপ 
করে। এই বাধ! জনগণ বা পুলিশ যাদের নিকট হতে আস্গক না কেন। এই 
আবস্তিক প্রপ্ডিবদ্ধকত। অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্য। কমাতে সক্ষম । মানুষের 
মধ্যে এই অভ্যাস দ্বার। ওঁচিত্য ও অনৌচিতা বোধের হৃষ্টি হয়েছে। বহুবিধ 
[14800 ] সামাজিক নিষেধ তথা প্রথ! ও নিয়ম এই ভাবে সমাজে হ্ছষট 

হয়েছে। (£) অবস্ত-_মানুষের বিবেকই মানুষের প্রথম পুলিশ। ওদের এই 
বিবেক ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অজিত' হয়েছে। আইনাহ্রাগ এবং যৌথ 
আন্কগত্য [ 1)1819 ] তথা কলেকটিভ্ লয়েলটি আদিও এইক্প অভ্যান 

সাপেক্ষ হয়ে থাকে । 

ব্যক্তিগত অভ্যাসের মত গণ-অভ্যাসেরও অন্তিত্ব আছে। কোনও প্রাইভেট 

(£) “অমুক বারে ব মাসে উহ] কদাচ' করিতে বা খাইতে নাইঃ এই সকল সামাজিক 

নিয়ম ও প্রধাদি পূর্বকালে স্বাস্থ্য ও প্রশাসন সম্পকিত কঠোর রাজকীয় বিধি হুতে উত্জুভ হলেও 
আজও বংশ পরম্পরায় উহ! অনুসৃত হয়। পূর্ব যুগের বছ উপকারী ব্যবস্থা! গ্বান কাল ভেঙে 

এ'যগে অন্ুপকারী হলেও জনগণ সহজে উহ! তাগ করে না। 
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জমিতে লোক চলাচল কিছুকাল বিন! বাধায় করতে দিলে উহাতে বেষ্টনী 

দেওয়ার পরও কিছু লোক পূর্ব অভ্যাস মত উহ] টপকে বা ভেঙে এ কার্য পুনঃ 
পুনঃ করবে । অধিকার একবার দিলে উহা! তুলে নেওয়। ছুষ্ধর হয়। ঘ৷ কিছু 
করবার তা ওদের অধিকার-বোধ জন্মাবার পূর্বে করতে হবে। এ ঝেষ্টনীটি 
[ বেড়া ] বারে বারে পুর্ণনিমিত হলে ও এ প্রতিবন্ধকতা কিছু কাল অব্যাহত 

থাকলে উহ টপকানে। ব। ভাঙাভাঙি বন্ধ হয়ে যায়। 
দলবদ্ধ ভাবে চুরি করা বা! লুঠ পাট কর! বা না করাও এই অভ্যাস সাপেক্ষ | 

অন্যকে লোকে [ বিন! বাধায় ] ঘা করতে ব৷ পেতে দেখবে তা সে নিজেও 

পেতে ব। করতে চাইবে । রা্রিয় ব! ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধকত! দেরীতে এলে 

বিক্ষোভের হৃষ্টি হয়। কিন্তু তাঁড়ৎ ঘড়িং উহা! এলে মানুষ বিন। প্রতিবাদে ভা 

মেনে নেয়। ফুটপাতে কিছুকাল হকারদের নিবিবাদে বসতে দিয়ে পরে 

ভাদ্দের উচ্ছেদ কালে পুনর্বাসনের প্রশ্ন আসে । উপরম্ত এজমালী পথ বে-দখল 
কর! তাদের অত্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকলে তারা 

এ কার্য কখনও করবে ন|। 

মানুষের অভ্যাসের অমোঘ ক্ষমতা সম্বন্ধে উপরে বলা হলে।। এইবার 

প্রাথমিক এবং উৎকট অভ্যাস-অপরাধীদের জন্মের বিষয় বলবো । 

কারো কারো! মতে একমাত্র অভ্যাস দ্বারাই অপরাধীদের স্থষ্টি হয়ে 
থাকে। এব অন্ত কোনও প্রকার অপরাধীদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। 

এদের মতে দৈব-অপরাধীরা! এই অভ্যাম-অপরাধীদেরই প্রার্থিক অবস্থার 

অপরাধী । অর্থাৎ তারা মনে করেন ষে, প্রথমে অভাব ও কুসঙ্গের কারণে 

মাঙ্ষ দৈব-অপরাধী হয় এবং পরে এই দৈব-অপরাধীর! ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা 
অভ্যাম-অপরাধীতে পরিণত হয়। এ'রা বলে থাকেন ষে, “একমাত্র পরিবেশই 

[ 20101006120] পৃথিবীর যাবতীয় অপরাধীর হ্ঙির কারণ। অভ্যাস ঘার। 

মূলতঃ অপরাধীদের স্থ্টি হলেও উহাদের স্বষ্টির অন্যান্য কারণও যে সারে তা 
আমি আমার এই থিসিসে প্রমাণ করেছি। 

এক্ষণে আমি মনে করি যে, অভ্যাস-অপরাধীর। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ-*-এই 

ছইটি উপায়ে সষ্ট হয় বা তা হ'তে পারে, যথ। (১) লোভ ও অভাব প্রভৃতি 
কারণে স্বীয় চেষ্টাজনিত অভ্যাল দ্বারা এবং (২) কুসঙ্গ প্রভৃতি ব৷ বাসস্থান বন্কুত 
কারণে উদ্ভূত কুপরিবেশ দ্বারা । প্রথমোক্ত বিষয়টিকে আমর! প্রত্যক্ষ কারণ 
এবং ছিতীয়োকজ্ বিষয়টিকে আমরা পরোক্ষ কারণ বলে থাকি। 



অভ্যান-অপরাধী ১১৭ 

[ বক্তব্য বিষয়টি জৈব বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণ কর যেতে পারে। 

লামার্ক প্রভৃতি বিবর্তনবাদী পণ্ডিতদের মতে ন্বীবের অঙ্গার্দি যথাক্রমে উহাদের 
অতি-ব্যবহারের কিংবা অবাবহারের কারণে সষ্ট বা নষ্ট হয়েছে। তাদের মতে 

এঁ ভাবে অঙ্গাদির আমুল পরিবর্তন সম্ভব । তাদের মতে নৃতন নৃতন জীব স্থষ্টির 
ইহা! প্রত্যক্ষ কারণ । কিন্ত প্রত্যক্ষ কারণে জীবদিগের এই সকল অঙ্গের পরিবর্তনের 

. হ্রাস-বৃদ্ধি] ন্যায় পরোক্ষ কারণে তাহাদের চর্মের বর্ণ প্রভৃতিরও পরিবর্তন ঘটে 

থাকে । কোনও জীব শ্বেত বর্ণের, কেহ ব৷ ধূসর ব৷ রুষ্ণ বর্ণের, কেহ বা ডোর। 
কাট।, কেহ স্ুল, কেহ ক্ষীণকায় হয় কেন? ইহার কারণ স্বরূপ তারা বলেন 

যে আহার, ক্ষলবায়ু, আলোক প্রভৃতির তারতমোর পরোক্ষ কারণের জন্তই ইহা 
ঘটে থাকে । এইখানে জীবদিগের স্বকীয় চেষ্টার কোনও প্রশ্ন ওঠে ন৷। এইখানে 
স্থান বিশেষের জলবায়ু, আবহাওয়ী, খা্যের গুণাগুণ ও উহার প্রাচুর্য ব 

অপ্রাচূর্ষের প্রশ্ন উঠে। এই লকল পরিবেশগত অবস্তা ও ব্যবস্থা পরোক্ষরূপে 

উহাদের চর্নকোষ ও দেহাবয়বকে প্রভাবান্বিত করে তাদের এরূপ দৈহিক 
পরিবঙন ঘটিয়ে থাকে । এজন্য আমরা মরুবাসী উষ্কে ধূসর বর্ণের এবং 
মেরুবাসী জীবের দেহ শ্বেত বের হতে দেখে থাকি। আলোক ও অন্ধকার বা 

আধ-অদ্ধকার এই একই কারণে জীবদিগের বর্ণ পরিবর্তনে সক্ষম। অনুরূপ 

ভাবে কম আহার জীবদিগকে ক্ষীণকায় এবং অতি আহার উহাদের স্থুলকায় করে 

দিতে পারে ।, 
এই সকল মতবাদ কিছুকাল আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে চান নি। 

কারণ তাদের মতে স্বকীয় জীবনের এই সকল সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হতে 

পারে ন!। কিন্তু এক্ষণে এ নকল পণ্ডিত এই বিশেষ মতবাদ স্বীকার করে 

নিয়েছেন। এমন কি উহা ষে বংশগত হতে পারে তাও আজকাল তার৷ স্বীকার 

করেন। 

এক্ষণে আমি বলতে চাই যে, দেহের সহিত মনের অন্গাঙ্গি সন্বদ্ধ আছে। 

এজন্য দৈহিক পরিবর্তন ষে রীতিতে সমাধ। হয়, মানসিক পরিবর্তনও সেই 
রীতিতে সমাধ! হয়ে থাকে । এই কারণে উচ্চাকাড্ঞ', লোভ ও অভাব প্রভৃতির 

তাড়নে আপন প্রচেষ্টার ছারা! মানুষ প্রত্যক্ষ কারণে এবং কুসঙ্গ ও কুপরিবেশ 

দ্বার তার৷ পরোক্ষ প্রভাবে অপরাধী হয়ে থাকে বা তা তারা হতে পারে । ভবে 
এই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কারণসমূহ যে পরম্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে 
তাহাও অবশ্ন্থীকার্য। 



১১৮ অপরাধ-তত্ব 

[ প্রতীত হয় ষে কু বাস্থ পরিবেশ অপরাধস্পৃহা৷ ও সংগ্রেরণাকে পরোক্ষ 
ভাবে যথাক্রমে সরল ব! দুর্বল করে এবং স্বকীয় প্রচেষ্টা উহাদের বাহক ও 
ধারক স্থুল বা শক্ম বৃত্তিকে প্রত্যক্ষভাবে যথাক্রমে সবল ব৷ দুর্বল করে| ] 

প্রথমে অপরাধী স্্টির পরোক্ষ কারণ সম্বন্ধে আলোচনা! করা ধাকু। অসৎ 
ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করে পঞ্কিল বন্তিসমূহে ধার! বসবাস করে তাদের প্রায়ই 
আমরা অপরাধী হতে দেখেছি । বলা বাহুলা ষে অসৎ সঙ্গ অপরাধ সম্পকিত 
বাকৃ-প্রয়োগ তথা সাজেদ্শন্-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠে। এই অসৎ দৃষ্টান্ত 
ও সঙ্গ এবং বাসস্থান সম্পকীত পরিবেশের শক্তি কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে 
তা নিম্নোক্ত আখ্যানভাগ হতে বুঝা! যাবে । 

“১৯১৭ সালে কলম্বো! শহরের একটি অপরাধবহুল অংশে একটি থান1! খোঁন! 

হয়। কিন্তু এ খামার যোতাবেন পুলিশ বা রক্ষীদের বানের জনত সেখানে কোন 
বাটী ছিল ন!। এজন্য এ সকল রক্ষী এ অপরাধীগণ অধ্যুযিত বন্তিতেই 

বসবাসের জন্য ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয়। এর অবশ্তন্তাবী ফল স্বরূপ এই সকল 

রক্ষীর মধ্যে আত্মসম্মানের এবং নিয়মতান্ত্রিকতার বিশেষ অভাব দেখা যায়। 

এই কারণে এর পরের বৎসরের পরিসংখ্যা হতে দেখা যায় যে পূর্ব বৎসরের 
অপেক্ষা সেই বৎসরের অপরাধের সংখা ত্রিগুণ হয়ে গিয়েছে । এর দুই বদর 
পর এই সকল পুলিশের লোকের জন্যে বড় ম্যানশন এবং ব্যারাক বাড়ি তৈরি 
করে তাদের সকলকেই সেখানে স্বানাস্তরিত করা হয়। এইজন্য তৃতীয় বৎসরের 

পরিসংখ্যাতে দেখ! যায় যে সহস। এ স্থানের অপরাধের সংখ্য। প্রায় অর্ধেকেরও 

নীচে নেমে গিয়েছে । শুধু তাই নয়, অপরাধের কিনারার [10666500019 ] 

সংখ্যাও অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বিগুণ হযে উঠেছে |” 

এই কলম্বে। শহরের ন্যায় বোম্বাই ও কলিকাতা। শহরের ইাতহাস হতেও 

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কলিকাতার ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের 

দৌলতে এখানকার বড় বড় বস্তিসযূহ নিশ্চিহু হওয়ার পর দেণ। যায় যে বাস- 

ভূমির অভাবে অপরাধীদের সংখা! নিতাস্ত নগণ্য হয়ে উঠে এবং তৎসহ কদর্য 

পরিবেশ-দ্বার! নূতন অপরাধীদের স্টিও আর সম্ভব হয় না। 
[দৃষ্টান্ত স্বরূপ কলিকাতার জোডাসাকে! থানার বিষয় বল। যাক। এখানে 

পূর্বে ৩৬৫টি রেজিস্টার্ড পুরানে। চোর ছিল এবং উহাদের প্রায় সব কয়টিকেই 
উপস্থিত দেখানে। হতো! । কিন্তু ইমগ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বন্তি অপসরণের পর এ 
থানায় মাত্র সে সময় নয়টি রেঞিস্টার্ড পুয়ানো। চোর ছিল । ] 



অভ্যাস-অপরাধী ১১৪ 

বিঃ ভ্ঃ--এখানে উল্লেখঘোগ্য এই যে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এ সময় 

কলিকাতায় বস্তি উন্নয়ন না করে উহার উচ্ছেদ করেছিল। এর ফলে গঙ্গার 
ওপারে হাওড়া শহরে এ সকল লোক নূতন বস্তি তৈরি করে নেয়। তখন 
কলকাতায় অপরাধীদের কমার সঙ্গে হাওড়ায় অপরাধের সংখ্যা বধিত হয়। 

অর্থাৎ এ সময়ে নদীর এক কুল ভেঙে অন্য কূল গড়ে উঠে। এজন্য এই সমন্তার 

স্থায়ী [ প্রকৃত ] সমাধান হয় নি। কারণ, পরে তারা নদীর ওপার হতে এপারে 
এসে অপকর্ম শুরু করে। 

উপরে পরোক্ষ কারণে উদ্ভুত অভ্যাস-অপরাধীদের সম্বন্ধে বলেছি। এইবার 
প্রত্যক্ষ কারণে উদ্ভুত অভ্যাস-অপরাধীদের সন্বন্ধে বলব। এইস্থলে মানুষ নুপরিবেশে 
বাস করেও অভাব এবং লোভের কারণে ধীরে ধীরে স্বকীয় প্রচেষ্টায় অভ্যাস 

অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। আমার বক্তবা বিষয়টি নিম্নের তালিকাটি হতে 
বুঝা যাবে? “শা ১২০টি অপরাধীর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি তালিকাটি 

প্রস্কত করেছি । 

(১) সতবংশে জন্মে সৎপরিবেশে মানুষ হয়েছে -** ৫ 

(২) অসৎ পর্রবারে জন্মে অসৎ পরিবেশে মানুষ *" *৫ 

(৩) সতবংশে জন্ম কিন্ত অসৎ পরিবেশে মান্য *"** ৩৯ 

(৪) অসৎ বংশে জন্ম কিন্ত সৎ পরিবেশে বধিত .... . ১ 

অপরাধীদের মোট সংখ্য। ১২৫ 

ষে সময় আমি এই তালিকাটি প্রস্তত করি সেই সময় উহাদের ব্যবহার 

হতে উহাদের অভ্যাস-অপরাধীরূপে আমি চিনে নিতে পারি। খুব সম্ভবতঃ 
এদের অধিকাংশই ছিল একাস্ত রূপেই অভ্যাস-অপরাধী। এক্ষণে আমি 'এই 

অভ্যাস-অপরাধীদের জন্মের যূল কারণ এবং তাদের ধারে ধীরে প্রাথমিক 
অপরাধী হতে প্রকৃত অপরাধীভে প।রণত হওয়া সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচন। 

করব। ও 

দেহকোষের ঙ অংশ অপরাধ স্পৃহা বন্ধিত করে উহার বহিঃপ্রকাশ দ্বারা 

কোনও নিরপরাধী মানুষ অপরাধীতে পরিণত হণে তাদের আমরা অভ্যাস- 

অপরাধী বলি। এদের এই অপরাধস্পহার বহিঃপ্রকাশ অভ্যাসজনিত হয়ে 
থাকে। এইজন্যে এদের আমি অভ্যাস-অপরাধী আখ্য। দিয়েছি। 

আমি বলেছি যে ম্বাজুষের আদিম অপরাধ-স্পৃহী বাহৃতঃ পরিত্যক্ত হ'লেও 
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মানব মনের অন্তরপ্রদেশ হ'তে তা আজও সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হয় নি। পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদ পাঁপ ও অন্তায় রূপ হুইটি ধর্ম সম্বন্ধে বল! হয়েছে। মনুম্ত সমাজে এই 
পাপ ও অন্যায়ের প্রাবল্য মাঙ্গষের অন্তণিহিত অপরাধ-স্পৃহার একটি বিশেষ 

গ্রমাণ। জলপাজ্ থেকে মান্রাধিক্যের কাবণে উপচে পড়া জলের সঙ্গে এর 

তুলন! কর! চলে । কোনও সূমিথণ্ডের উপর ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরথণ্ড দেখে 
তৃতত্ববিদ পণ্ডিতগণ যেমন বলে দিতে পারেন থে সেই তৃমিখণ্ডের তলায় খনি 
আছে, তেমনি মহ্থস্ত সমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য দেখে আমরাও 
জানতে পারি ষে, মাহ্্ষ মাত্রেই মন অপরাধগ্রবণ। প্রত্যেক শ্বাভাবিক 

মা্ছষের মনে অপরাধ-স্পৃহা! অল্পবিস্তর বিষ্যমান। আর্দিম মনোবৃত্তি সকল 

মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু রয়ে গেছে । কারও মধ্যে কম, কারও মধ্যে 
বেশি! শিষ্টতার প্রাচ্য ও সাহসের অভাব সহজ মানুষকে এরূপ ইচ্ছা থেকে 

রক্ষা করে। কখন যে কোন্ দুর্বল যুহ্থূতে কার মধ্যে এই ইচ্ছা প্রকাশ পাবে 
তা কেউ বলতে পারে না। এই সম্পর্কে প্রমাণ স্ববূপ নীচে একটি স্বীকাবোক্তি 
উদ্ধৃত কর] হ'ল। উহা! হতে এই বিশেষ তথ্যটি প্রতীয়মান হবে। 

“আমি বিন! ধূমপানে বহু দূর চলে এলাম । এক জায়গায় দেখলাম, লেখা 

'ধুমপান নিষিদ্ধ ।' হঠাৎ জেগে উঠলো আমার আদিম অপরাধ-স্পহা ; এ 
সময় বহু চেষ্টায়ও আমি ঠিক থাকতে পারি নি। কেনজানি না এ জায়গায় 
দাঁড়িয়েই ধুমপান ক্ধরবার একটি ছুর্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেষে বসল ।” 

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে আমর! বুঝতে পারি ষে কোনমান্থযই আদিম বৃতি 
একেবারে ভুলে না। সকলেব মধ্যেই অপরাধী-স্থলভ মনোবৃত্তি সু অবস্থা 
আছে। ঘে কোনও হুর্বল মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কুসঙগ, 

লোভ, ক্রোধ, হিংসা, উচ্চাকাক্রা, পারিপাশিক বা সামাজিক অসমতা৷ ও 

ছুর্বলতা' প্রভৃতি দোষ মানুষের এই মনোবৃত্তিব আম্মপ্রকাশের সহায়ক হয়। 
যে কোনও সংলোক মনের ছুর্বলতা জনিত কিংব। কুসঙ্গে পডে অপরাধীদের 
পর্যায়তুক্ত হ'তে পারে । কি ভাবে তা৷ সম্ভব হয়, তা নীচের এই স্বীকায়োক্কি 
থেকে বুঝা াবে। 

“একটা! দোকানে জিনিস কিনতে এসে দোকানীর অজ্ঞাতেই কিছু সভা 
তুলে জিনিসটি আমি বেঁধে নিই। তুচ্ছ জিনিস বিশ্বাসে দোকানীর অঙ্গমতি 
নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি নি। কিন্তু স্থৃত! নেওয়ার ব্যাপার দোকানী 
লক্ষ্য করতে পারে নি দেখে, কি জানি কেন আমি বেশে একটু আত্মতৃপ্তি লাভ 
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করলাম। আমার মধ্যেকার স্থপ্ত অপরাধ-বৃত্তি যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। 
পরদিন দোকানে আসামাত্র আমার মন আবার অপরাধমৃখীহয়ে উঠলে! | দোকান 
থেকে একট! জিনিস উঠিয়ে নিয়ে দাম দেবার জন্যে দাড়িয়ে থেকেছি। অন্থান্ত 
খরিদ্ধার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দোকানী আমায় লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ কি মনে 

হ'ল জানি না, আমি দাম না দিয়েই সরে পডলাম। এমনি ভাবে আমার লোভ 
বেডে যায় । আমি পরে অন্ত দোকানেও গিয়েছি। আমার বহু কুসঙ্গীও 

"জাটে, পরামশেরও অভাব নেই। আমি কোকেনও খেতে শিখি। শেষে 
একদিন মামি ধরা! পড়ি। একবার, দুবার, তিনবার, বহুবার জেল খেটেছি। 

খাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধান। আমি এখন অতি শ্বণ্য একজন দাগী চোর ।” 

মানিব-মনের সত্যকার অবস্থা হচ্ছে এইরূপ । আইনের ভয়, শিক্ষা ও 

পুরুষাহ্থক্রমিক সংস্কার প্রভৃতি মান্নষের এই স্বভাব-স্থলভ অপরাধ-স্পৃহাকে 
সপ্যত রাখে মাঁজ . "দয বলতে এখানে শুধু আইনের ভয়ই নয়, উহার ছারা 
ঈশ্বব তথ! ধর্মের ভয়ও বুঝায় । কেউ ইহলোকের রাস্ত্রীয় শান্তিকে ভয় করে। 

কাবও ব! স*স্কারবদ্ধ মন ভয় করে পরলোকের শান্তিকে। এই উভয়বিধ ভয়ই 
ইচ্ছা সত্বেও মানুষকে অনেক দুষ্ধার্য থেকে বিরত র'খে। এদব্যতিরেকে বনু 
মানী-গুণী মানুষ লম্মানহানির ভয় করে। এই ভয় ও সংস্কার মানব-মনের 

চেতন এবং অচেতন উভধ স্তরেই ব্ছ্যমান। এই ভয়, সংস্কার ও শিক্ষাকে 

আমরা খনির উপরকার শক্ত মাটির সঙ্গে তুলনা করতে পারি। উপ্রকার এই 
কঠিন ভূত্তরের জন্য যেমন আমর! নিয়নের খনির অস্তিত্ব স্বদ্ধে জানতে পারি না, 
তেমনি শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়ের জন্য আমর। আমাদের অন্তণিহিত অপরাধ- 

প্রবণত। সকল সমণ ন্মন্থভব করি না। এই শিক্ষা, সংস্কার ও ভয়ের গভীরতার 

তারতম্য অনুসারে মাচুষের মন কমবেশি অপরাধ-প্রবণ হয় । এক কথায়, শিক্ষা 

সংস্কার ও ভয় বেশি থাকলে অপরাধ-স্পৃহা। অস্তমু্খী হয়। অর্থাৎ উহা! তখন 
আমাদের মধ্যে স্প্াবস্থ। প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কার ও ভয় কম 

ব। বিপরীত শিক্ষা ও সংস্কার প্রবল হ'লে বা! ভয় অপসারিত হ'লে এই অপরাধ- 

স্পৃহা বহির্যুখী হয়। অর্থাৎ উহা! তখন আমার্দের মনে জাগ্রত হয়ে উঠে। 
অপরাধ-্পৃহার বহি্মথী হওয়ার গ্রথম বাধা হচ্ছে মানুষের জম্মগত সংস্কার; 

পুরুষানুক্রমে সৎ থাকার পর হঠাৎ অসৎ হওয়ার পথে উহা! একটা মস্ত বাধা!। 
অপন্পৃহার বহিগর্মনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বাধ হচ্ছে মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা। 
ব্যক্তিভেদে এই সকল বাঁধ! ব। বেরিয়ারের ঘনত্ব কম বা! বেশি হয়ে থাকে। 
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মৎ বংশের ছেলেদের পক্ষে এই দ্বিতীয় বাধ প্রথম বাধাকে আরও শক্ত করে। 
রাষ্ট্রীয় আইন ব ঈশ্বরের ভয় হচ্ছে উহাদের তৃতীয় বাধা । এই ভষ প্রথম ও 

দ্বিতীয় বাধাকে আরও শক্ত করে। রাষ্ট্রীয় আইনের সার্থকত। এইখানেই। 

এই ভয়, শিক্ষা ও সংস্কার স্ব স্ব উপস্থিতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী মান্থষের এই 
স্বভাবনলভ অপরাধ-স্পৃহাকে সংবত করে থাকে । 

শিক্ষা বলতে এখানে আমর! নৈতিক শিক্ষাই বুঝব। শিক্ষা তিন 
প্রকারের হয়ে থাকে, দৈহিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত। দৈহিক ও বুদ্ধিগত 

শিক্ষা বরং অনেক সময় অপরাধীদের অপরাধ-প্রণালীর সহায়ক হয় । এক মাত্র 

নৈতিক শিক্ষাই মানুষের অপরাধ-স্পহার হাম ঘটাতে সক্ষম হয়। দৈহিক ও 

বুদ্ধিগত শিক্ষা এই বিষয়ে একেবারেই কার্যকরী হয় না। যে ব্যক্তির টপক৷ 
ঠলী হবার কখ। তাকে ষদি নৈতিক শিক্ষা ন! ধিয়ে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত শিক্ষা 
দেওয়! হয় তাহলে সে ব্যাঙ্ক-হইগুলার ছবে। নৈতিক শিক্ষ। ব্যতিরেকে 

কেবল মাত্র বুদ্ধিগত [ ইন্টেলেকচুয়াল ] শিক্ষা তাদের দিলে তারা৷ এ অবস্থায় 
কখনও লাধু পদবাচ্য হয়ে উঠবে না। 
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মানুষের অপম্পৃহাকে উপরোক্ত বাধ! দ্বারা সংঘত করার ক্ষমতাকেই বলা 
' প্রতিরোধ-শক্তি বা পাওয়ার অব রেজিসটেন্ল |. মানুষের এই অপরাধ- 
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প্রবণতা 'ভলকানিক' পদার্থের ন্যায় মানুষের শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কারের পাথর 

ফুঁভে বাইরে আসতে চায়, কিন্তু শিক্ষা! ও সংস্কারের প্রাবল্য তখন তাদের এই 

অপরাধ-স্পহাকে দাবিয়ে রাখে । খনির উপরকার মৃত্তিকা-স্থর না সরালে 
যেমন খনিজ ভ্রব্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, তেমনি শিক্ষা, দীক্ষা এবং সংস্কারের 

বাধ ন। ভাঙ্কলে অপরাধ-প্রবণতার স্বরূপ বুঝা যায় না। খনিজ দ্রব্য উত্তোজনের 

জন্ত প্রচুর সময় ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। ঠিক এইরূপেই সদবংশের 
ধর্মভীরু কোনও ব্যক্তির ভিতরকার অপরাধ-স্পৃচ! ্াগ্রত করতে হলেও কিছু 

সময় ও কার্ধ-করণের প্রয়োজন হয়। মানুষের উচ্চাকাজ্ষা, লো ও অভাব 

ব! প্রয়োজনকে উক্তরূপ যন্ত্রপাতির সঙ্গে, মান্ষের সংস্কার, শিক্ষ! ও ভয়কে 

খনির উপরকার মৃতিকার শুবের সঙ্গে এবং খনিগভস্ক খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে 

অপরাধ-স্পৃহার তুলনা কর। চলে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে যেমন ধীরে ধীরে 
মৃত্তিকা শুর অপসরণ করে খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন করা! হয়, ঠিক তেমনি লোভ 

ও অভাবেব সংস্পর্শে এসে মান্তষের শিক্ষা সংস্কার ও ভয় দূরীভূত হম এবং উহার 
অবশ্নাঁবী ফল স্বরূপ ধীরে ধীরে অপরাধ-স্পহার আবির্ভাব ঘটে ! এই লোভ, 
অভাব ও কুসঙ্গ তাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী আধাত হেনে মান্তষের শিক্ষা 
সংস্কার ও ভয়কে অপসারিত করে তার অর্তনিহিত অপরাধ-ম্পৃহাকে যে কোনও 

মুহূর্তে বহির্মূধী করতে পারে । এই অপরাধ স্পৃহার বাঁহিবকাশ মানুষের শিক্ষা 

সংস্কার ও ভয় রুপ প্রত্তরের কাঠিন্তের ও প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে। 
পূর্বেই বলেছি, এইরূপ বিপধ্যয় একদিনে সাধিত হয় না। আমর1 এমন 

বু বিশ্বাসী দ্বারবান দেখেছি ষার। লাখ দুই টাক। নিরাপদে গত বিশ ত্রিশ বছর 

ধরে ব্যাঙ্কে পৌছিয়ে দিয়েছে। সে বিষয়ে কখনও তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে নি। 
কিন্তু যখন কেউ পালালে। তখন হয়তে। মা ছুই হাজার টাক নিয়ে পালালে!। 

ব্যাঙ্কের বিশ্বাসী ট্রেজারার- ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য চেষ্টায় তার ক্রটি নেই। 
হঠাৎ একদিন শুনা গেল, সে বিশ হাজার টাকার তহবিল তছরূপ করেছে। 

সাধারণতঃ আমর। এই মববিশ্বাসী বন্ধুর কাণ্ড কারথান। দেখে অবাক হুই। এরূপ 

ঘটন! কিনূপ অবস্থায় ঘটে, তা নিম্নের বিবৃতি মূলক ঘটনাটি হতে বুঝা যাবে। 
"তোমার নিকট ভাই কোনও বিষয়ই গোপন করবো না| তোমর! জানতে 

ঘে আমি একজন নামজাদ! সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবের পেটোয়। ও মোটা 

মাইনের হেড ক্্যার্ক। কিন্তু আমার নংসারের জন্য গ্রতি মাসে কত খরচ হতো 

তার ছিসাব তোমর। রাখে'নি। টাদার খাতা নিয়ে ষখনই এসেছো, তোমর! 
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নিয়ে গিয়েছে একটা মোটা! অর্থের অঙ্ক। বন্ধু যাদ্ধবকে কর্জ দিয়ে ও দান করে 
আমি ফতুর হয়েছি। কিন্ত ওদের কাউকে আমি কখনও বিমুখ করি নি। 

পরিচিতদের কাছে মান ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার অন্য দেনাও করেছি 
অনেক । তাগাদার জালায় অস্থির হয়ে একদিন ভাবলাম অফিসের ক্যাশ 

থেকে কিছু নিয়ে দেনার টাকাটা মিটিয়ে দিই। কথাটা! কিন্তু মনে আসার 

সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠি। আমি ভাবি, তাও কি কখনও হয়! এর 
চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল। এই রকম একটা কুকাজ করা আদ্দবে উচিত 

কিনা এবং ধরা। না পডে কাজ হাসিল কর সম্ভব কিনা, অভাবের তাড়নায় 

প্রায়ই আমি নিজের মনেই এ বিষিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতাম। পরক্ষণেই কিন্ত 

আমার মনে এক্প চিন্তার জন্য ধিক্কার আসত। কিছুদিন পরে দেখলাম 

এরূপ বর্ননা আমার কাছে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। একপ চিন্তার মধ্যে যেন 

আর এতটুকুও গ্লানি নেই। প্রায় শুনি ও পড়ি ষে অমুক ব্যক্তি অমুক জায়গা 

থেকে ছুলাখ মেরে বেশ আছে। আইন-আদালত তার কিছুই করতে পারি 

নি। “এমনি ভাবে এমনি করে কাজ শেষ করা যায়। এই এই করলে ধরা 

নাঁও পড়তে পারি। সাহেব কোম্পানির অনেক টাকা আছে। ওতে কি 

আর এমন তাদের ক্ষতি হবে! ছুৎ, পালার! গরিব মেরে পয়সা করে !” আমিও 
ত একজন গরিব মান্য । আমাকে ওর! শুধু দিন রাত খাটিয়ে নেয়। আমাকে 
কতই বা তাঁরা মাইনে দেয়! এরূপ পরামর্শ পূর্বে কেউ আমাকে দিলে তাকে 
আমি গ্রহার করতাম ! পরে কিন্তু এরূপ পরামর্শের জন্যই আমার মন ব্যাকুল 

হয়ে ওঠে! একদিন এক ধনী ও স্থুখী পরিবার সম্বন্ধে আলোচন! চলছিল । 

তাদের পূর্বপুরুষ নাকি তহবিল তছরুপ করে বড়লোক হন। হাজার হাজার 
লোক তাকে সম্মান করত। দান-ধ্যানও ছিল তাঁর বিস্তর | 

পূর্ব থেকেই আমার মধ্যে জমি প্রস্তত ছিল। বহুদিন ধরে এসব আমি ফল্পন 
করেছি। আমার মন তাকে সেদিন রূপ দিতে চাইল। এদিকে আথিক অবস্থা! 
আমার মন্দ থেকে আরও মন্দ হয়ে উঠেছে । একদিন অনটনের চাপও পড়ল খুব 
বেশি। কিছু টাকা আমার সেদিন চাই-ই। কপাল গুণে সুযোগ হ'ল: সেই 
দিনই সব চেয়ে বেশি। কি 'ভাবে কাজ হাসিল করতে হবে পূর্ব-হুতেই তা 
আমার ভাবা ছিল। এজপ্ক এ কাজে কিছুমাত্র অস্বিধ! হ'ল না। আমার 
মনের মধ্যে স্তুপীকুত বারুদ ষেন একটা জলস্ত দেশলায়ের কাঠির অপেক্ষায় 
ছিল। আমি সেইদিন লোভে পড়ে তহবিল তছরুপ করে বসলাম। এ টাকা 
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পরে স্থবিধ| মত পূর্ব স্থানে আমার স্তস্ত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্ত 'ভাগ্য দোষে 
সে স্থযোগ আমি পাই নি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ আমার আট মাস জেল হয়েছে । 

আমি বউ আর বাচ্ছা ছেলেটাকে গীয়ে পাঠিয়েছি। একটু দেখে! তুমি 
তাদের ভাই! ওই নির্দোধী লোকগুলো৷ যেন খুব বেশি কষ্ট ন1 পায়।” 

ধর্মঘটজনিত অপরাধ সমৃহও একপ চিত্র-প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ ফল। ফ্যাক- 
টরিতে শান্তিপূর্ণভাবে শ্রমিকের! কাজ করে চলেছে । হঠাৎ তারা একজোটে 
কর্ষতাগ করে ম্যানেজারকে নিহত করল । ঘটনাটি বাহতঃ একদিনে সংঘটিত 

হলেও অপরাধীদের গণ-চিত এর জন্য বহুদিন ধরে প্রস্তত হয়েছে। অভাব ও 

অত্যাচার জনিত আক্রোশ বছুদিন ধরে তাদের চিমধো সঞ্চিত হচ্ছিল। 

এখানে এই বারুদের সুপ কেবল মাত্র অগ্রি-সংযোগ চাইছে | এই সময় কোনও 
নেতা এসে তাদের উত্তেজিত করলে তার একদিনে অপরাধ-মুখী হয়ে উঠবে । 

বিগত সাস্প্যিক দাার সময় এইজন্য আমরা উত্তেজনার কারণে এক- 

দিনেই অনেককে অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হতে দেখেছি। এর কারণ 

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহু দিন বা বহু পুরুষ যাবৎ তাদের মধ্যে তৈরি ছিল। এই 

এঁতিহামিক বিষ এবার ্থষোগ পেয়ে কেবলমাত্র বার হযে এসেছে। 

অনেকের বিশ্বাস যার! পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে তাদেরই 
অভ্যাস-অপরার্ধী বল! হয় । কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তা সত্য লগ্ন । 
একবার অপরাধ করলেও এই অপরাধটির জন্য চিত্তকে কেউ বন্ছু- 
দিন থেকে প্রস্তুত করে অপরাধ করলে তাকেও আমি অভ্যাস- 
অপরাধী বলবো । 

উচ্চাকাক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা৷ প্রভৃতিও অনেক সময় 

অপরাধ-স্পৃহার বহিবিকাশের সহায়ক হয়। কোনও কোনও ব্যক্তি অফুরস্ত 

কর্মশক্তি ও প্রতিভা নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু তার সেই কর্ম-শক্তি ও প্রতিভার 

বিকাশের কোনগু উপযুক্ত ক্ষেত্র সে পায় না। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে 
সং উপায়ে সে বড় হ'তে বা নাম অর্জন করতে না পারলে তার উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধি 

জন্য প্রায়ই সে অসৎ উপায়ের সাহায্য নিয়ে থাকে । অনেককে আবার একটা 
সস্তা ও সাময়িক নামের আকাক্ষাও পেয়ে বসে। তারা তখন সুবিধামত রাজ- 

নৈতিক, সাশ্প্রদায়িক ব। অর্থ-নৈতিক দাঙ্গ।হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। এদের ভিতর 
কোনও বিশেষ আবর্শ নেই, আছে শুধু নামের আকাঙ্ষা। এমন অনেক ভাল 
লোককেও আমি জানি যারা! এই সব অপকার্ষে কেবলমাত্র খবরের কাগজে 
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তাদের নাম বার হওয়ার জন্তে লিপ্ত হয় । অনেককে আবার সৎ উপায়ে কার্য 

আরম্ভ ক'রে পরে অকৃতকার্য হওয়ার জন্তে অসৎ উপায় গ্রহণ করতেও দেখা 

গেছে। এই একই কারণে দেশের অনেক বরেণা ব্যক্তিও রাজনৈতিক মতবাদের 
অনাবিষ্কৃত বা আন-একাপ্নয়টেড্ ক্ষেত্রগুলি বিবেকের বিরুদ্ধেও বেছে নেন্। 

কেবলমাত্র সহজ উপায়ে নাম অর্জনের জন্য উহা! তারা করে থাকেন। কিন্ত 

স্থবিখ্যাত ব। কুবিখ্যাত হওয়ার পর হ্থবিধামত এরাই আবার পরে নিজেদের 
আকাজ্িত মতবাদে ফিরে আসেন । এই উচ্চাকাজ্ষার ন্যায় অর্থনৈতিক 

অসমতাও মানুষকে অপরাধী করে তুলে। যুদ্ধের সময় দেশে অর্থনৈতিক অসমতা 
প্রকটরূপে দেখা দেয়। পূর্বেকার ধনী লোক হয়ে যায় দীন-দরিত্র এবং পূর্বেকার 
দীন-দরিদ্রেরা হয়ে উঠে ধনী | সকলেই লক্ষ্য করে টাক! আকাশে উড়ছে, উহ! 
সুযোগ মত ধরে নিলেই হয়। একক্গন তার অনেন্টি বা সাধুতার বোঝ নিয়ে 
অনাহারে মরে। অন্য জন তারই পাশের টেবিলে উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা লাভ 
করে আধিক সচ্ছলতা | যুদ্ধকালীন স্থযোগ, স্থবিধা ও অর্থনৈতিক অসমতা 
মানুষের স্প্ত অপরাধ-স্পৃহাকে বহির্মুধী ব1 জাগ্রত করে অনেক সাধু লোককেও 

অপরাধীতে পরিণত করে। এইজন্য এই বিশেষ মনোবৃত্তিকে বলা হয় যুদ্ধ- 
কালীন মনোবৃত্তি। এই জন্য যুদ্ধের সময় সাধারণ আইন বহিভূ্ত অনেক নূতন 
নূতন আইন প্রণীত হয়ে থাকে । এই সব গণ-অপরাধ দমন করার জন্তে ইহার 
প্রয়োজন হয়। 

কুসঙ্গ, লোভ, অভাব, প্রতিশোধ-স্পৃহা, পারিপাশ্িক অবশ্থী ও ব্যবস্থা, 

উচ্চাকাজ্। প্রভৃতির ন্যায় ওষধাদি দ্বারাও মানুষের অন্তনিহিত অপরাধ স্পৃহা 
বিকাশ সাধন হয়। কোকেন একপ্রকার স্নায়ুর উপর কার্যকরী ওধধ। নিয়মিত 
কোকেন প্রয়োগ দ্বারা ষে কোন সহজ মানুষকে অপরাধীতে পরিণত কর! যায়। 

মানছষের অপরাধ-স্পৃহ। তাহার সাহু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । কোকেন প্রভৃতি উধধ 
স্বায়ুর উপর ক্রি করে| হতে পারে যে কোকেন দেহাভ্যস্তরস্থ রস-পিগুগুলিকে 
উত্তেক্জিত করে। ফলে রস-পিগুগুলি হতে রস নির্গত হয়। এই রস ধনীর 

মাধ্যমে শ্ৰাযুগুলিকে প্রভাবান্বিত করে। কারণ যাই হোক, কোঁকেন 

প্রভৃতি ওঁধধ মানুষকে অপরাধ-প্রবণ করে। এ সম্বক্ষে আমি বত 

পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিংসন্দেহ। প্রায় দেখ! যায়, পুরানো চোরেরা ছোট 
ছোট ছেলেদিগকে পানের সঙ্গে কোকেন থাওয়ায়। এই ভাবে তার! তাদের 
অপরাধ-স্গৃহ! জাগ্রত করে দলের জন্য ছেলে সংগ্রহ করে। এতছ্াতীত ছুর্মনীয় 
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নেশার কারণে বারে বারে এই সকল বানক দলপতিদের সাহচর্য কামনা করে। 

বে-আইনী কোকেন চালুর সঙ্গে সঙ্গে স্বান বিশেষে চৌর্যাদি অপরাধের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি এর একটি বিশেষ প্রমাণ। এই রোকেন ছেলেদের চোর এবং মেয়েদের 

বেশ্তায় পরিণত করে। অর্থাৎ এই শুঁষধ মানবের অন্তণিহিত অপস্পহা এবং 

মানবীর আদিম বহুপতিত্ব-স্পৃহা! জাগ্রত করে। (2 এইজন্ত আমর! সাধারণতঃ 

চোরেদের এব" বেগ্ঠাদের কোকেনখোর হতে দেখেছি। এই ওষধ দৈহিক 
অসাড়ত1 আনয়ন করে। ইহার অবশ্থস্ভাবী ফলস্বরূপ নৈতিক অসাড়ত। তাদের 

মধ্যে স্বান পায়। ইহার কারণ এই যে, দেহের সহিত মনের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ 

আছে। আমার মতে মানুষের স্বায়বিক ব্যবস্থার একাংশ ক্ষতিগ্রন্ত হলে উহার 

অন্থাংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য এইরূপ হয় বলে আমি মনে কার্স। আমার 

এক সাধুচরিত্র পুলিশ-বন্ধু কোকেন খেয়ে অন্থভব করেছিলেন যে তার মধ্যে 

অপন্পৃহা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। 
কলকাতায় এমন অনেক মধ্যবয়স্কা [নারী] সংগ্রাহিকা আছে। এরা 

নান। অছিলায় ভদ্রপরিবারে মেলামেশা! করে এবং সেখানকার কোনও এক 

স্ন্দরী কন্যা! বিশেষকে বেছে নিয়ে পানের সঙ্গে তাকে কোকেন খাওয়ায় । এই 

ভাবে ধীরে ধীরে মেয়েদের মনের প্রতিরোধ-শক্কি নষ্ট ক'রে তাদের মধ্যে 

নিবিচার যৌন-স্পহার আবির্ভাব ঘটিয়ে এ সংগ্রাহিক।! আপন উদ্েশ্ত হাসিল 

করে। হঠাৎ মেয়েটিকে সংগ্রাহিকার অন্থ্ক্ত হতে দেখে বাটার সকলে অবাক 

হলেও তারা কখনও সেই সম্পর্কে সময়মত সাবধান হয় না। 

কোকেন আদি উঁধধ যেমন চৌর্য আদি ভ্রব্যাত্বক অপরাধের সহায়ক হয়, 

তেমনি মাদক আদি উষধ সহায়ক হয় খুন, জখম আদি শোণিতাগ্রক অপরাধ- 

সমূহের। প্রথমোক্ত অপরাধসমৃহকে বল৷ হয় ভ্রব্যাত্মক অপরাধ ও শেষোক্ত 
অপরাধ সমূহকে বল। হয় শোণিতাত্বক অপরাধ । ইংরাজিতে এদের যথাক্রমে 

বল। হয়ে থাকে “উইদাউট্ ভায়লেক্স* এবং “উইখ. ভায়লেন্স” অপরাধ । মাদক 

দ্রব্যের সমধিক গ্রচলনের সঙ্গে শেষোক্ত এবং অবৈধ কোকেন প্রচলনের সঙ্গে 

প্রথমোক্ত অপরাধের সংখ্য। বধিত হয় বলে মনে হয়। কোকেন আদির স্টায় 

মাদক আদি সন্বদ্ধেও এই একই কথ। জোর করে বল! ষেতে পারে । এ সম্বন্ধে 

() বুঝা যায় ধে কোন মানুষের মস্তিষ্ের প্রতিরোধ সম্পকিত লুল প্রামু আহত করলে 
পুরুষের ক্ষেত্রে অপরাধ-স্পৃহা এবং নারীর ক্ষেত্রে বেষ্ঠাবৃত্তি বহির্গত করে। ইহ! প্রমাণ করে যে 
স্বাধারণতঃ নারীবা অপরাধী না হয়ে বেগ্যা হবে খাকে। 
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আমি বিশেষ ক্ূপে অন্থসন্ধান করেছি । মাদক ভ্রবা মানুষের সহজাত অপরাধ- 
স্প্হার দমনেচ্ছার বিলোপ ঘটায় এবং এজন্ত অনেক দুর্বৃত্ত হত্যা অপরাধ 
করবার পূর্বে ইচ্ছা করে মদ খায়। 

ওধধাদির ন্যায় সাজেস্শন বা বাকৃ-গ্রয়োগ ছারাও মানুষকে অপরাধী করে 

তুল সহজ। পূর্বেই বলেছি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি স্বপ্র অপরাধ- 
স্পা! বর্তমান। যার মধ্যে যত বেশি পরিমাণ অপরাধ-ম্প্রহা আছে তাকে 

তত শীস্র এবং সহজে অপরাধী করা যায় । এ সম্বন্ধে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণি- 

ধানযোগ্য। 

“আমি একটি নামজাদ1 অফিসের স্টোর-কিপার [ ভাগার রক্ষক ]| ওপব- 
ওয়ালাদের আমার উপর অগাধ বিশ্বাম ছিন। সব কিছুই তারা আমার উপর 

ছেড়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক একট তাসের মঙ্গলিসে 
আমার সঙ্গে আলাপ জমাল। ধীরে ধীরে সে আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে 

উঠল। ভদ্রলোক বাজারে দালালি করত। সে প্রায়ই ব্লযাক-মার্কে্ট বা চোর। 

বাজার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলাপ করত | এই সব চোরা-কারবার থেকে কত 

গরীব কি ভাবে কত সময়ের মধ্যে ধনী হ'তে পেরেছে, সেই সম্বন্ধে অনেক চমকগ্রদ 
গল্প প্রতিদিন এ ভদ্রলোক নিয়ে বিনিয়ে সকল সময়ে আমায় «শোনাত। 

প্রথম প্রথম এই সব ভত্র-বেশী গৃহস্ক চোরদের উপর আমার স্বণাই আলত। 
একদিন কথায় কথায় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি,--“আচ্ছ!! এই সব মুল্যবান 
হুশ্রাপ্য জিনিষ চোরা-হাটায় আসে কি করে? উত্তরে ভত্রলোক' জানালো, 
“কেন? আপনার মতই কর্মচারীরা বড ব্ড কোম্পানির গদাম থেকে মাল 

পাচার করে আমাদের দেয় । এর পর সে আমায় প্রায়ই বড়লোক হবার লোভ 

দেখাত। কিন্তু আমি সব সময়ই তার এই সব কুপ্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যান 

করতাম । বেশ মনে পড়ে এগার! বাব আমি তার এইকু-প্রস্তাব সকল 

প্রত্যাখান করেছিলাম । কিন্তু বারে। বারের বার আমার মনটা যেন কেমন 

উল! হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় ভদ্রলোক আমায় নানারূপ গ্রলোভন দেখাতে 
লাগল। সে আমায় বোঝালে যে বডলোকর্দের সামান্য কয়েকটা, জিনিস 
অপহরণ করলে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এমন কি এতে কোনও দোষও 

বর্তায় না। ধীরে ধীরে আমি তার কথাগুলি বিশ্বাস করতে গুরু করলাম। 
একদিন ভার কথায় আমি রাজিও হয়ে গেলাম । তখনও পর্যস্ত আমি জানতাম 
ন! থে ভদ্রলোক কোম্পানিরই নিযুক্ত একজন গোয়েন্দা বা গুপধ্চচর | কোম্পানি 
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তাকে ফ্যাকটরিতে চুরি বন্ধ করবার জদ্থ নিযুক্ত করেছিলেন। পুরস্কারের 
লোভে সে আমাকে দিয়েই জিনিস বার করিয়ে কোম্পানির নিযুক্ত জাল তথ! 

ভূয় ক্রেতাকে সেই জিনিসগুলি আমাকে দিয়েই বিক্রি করায়। এঁ সময় পূর্ব 
বন্দোবন্ত মত আমাদের প্রতিষ্ঠানের বড় সাহেব দূরে অপেক্ষা করছিলেন। তা 
ছাড়। নোটে মার্কা দেওয়াও ছিল। হী, বলি শুন্ুন। এরপর আমি ধর পড়ি 
এবং আমার জেল হয় ।” 

এইভাবে এজেন্ট প্রভোগেটার বা প্রলুরূকারী চর দ্বার অনুস্থমনা৷ অপরাধ- 
মৃখী মান্থুযকে ত অপরাধী করা যায়ই, এমন কি সুস্থ সহজ সাধুপ্রকৃতির 
মান্ুষকেও এইভাবে অপরাধীতে পরিণত করা৷ সম্ভব । বাকৃ-প্রয়োগ বা 

সাজেন্শনের ক্ষমতা৷ যে কত অসীম তা মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত মান্ত্রেই জান। 

আছে। পুনঃ পুনঃ সাজেস্ণন দ্বারা সাধুকেও চোর করা যায়। মানুষের 

অস্তণিহিত সুপ অপরাধ-স্পৃহাই মানুষের এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। উক্তরূপ 
পরীক্ষা ঘ্বার1 মানুষের অন্তনিহিত অপরাধ-স্পহার অবস্থিতি প্রমাণিত হয়। 

এই সাজেস্শন বা বাকৃ-প্রয়োগ দেশের সাহিত্য ও আলোক-চিত্রের মধ্য 

দিয়েও প্রকাশ পায় এবং ওগুলো স্ব স্ব ক্ষমত। অনুযায়ী মানুষের অন্তনিহিত 
স্বাভাবিক অপন্পুহার বহিবিকাশের সহায়ক হয়। এইজন্য সৎ-সাহিত্য পাঠে 
মান্য সৎ এবং অসৎ-সাহিত্য পাঠে মান্য অসৎ হয়ে থাকে । আলোক-চিত্র 
[ সিনেম। ] হ'তে অনুপ্রেরিত হয়ে চিত্র গ্রদদশিত পন্থা অনুযায়ী বহু বালক ও 
যুবকের অপরাধধাঁতে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত কোনও দেশে বিরল নয় । এ সম্বন্ধে 
এ দেশের আধুনিক সাহিত্যের নমুনা ত্বরূপ কয়েকটি চোখা চোখ। বাক্য নিয়ে 
উদ্ধত করলাম, থা--(১) আচ্ছ। ভাই, নারী কি চায়? আমার মতে নারী 
চায় এই ষে পুরুষ তার দেহ ও মনের উপর ডাকাতি করুক। (২) মতীত্ব 
একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়) তা ছাডা জানতে পারলেই 
দোষ, না জানলেই দোষ নেই। (৩) পাপ-পুণ্য মনের বিকার। দেয়ার ইজ 
নাথিং গুভ্ অর ব্যাড, ইন্ দিস ওয়ার্লড, বাট থিংকিং মেকস্ ইট সো। (৪) 

ডেথ ইজ. এ মেকানিকেল স্টপেজ অফ হার্ট। এ পারেও কিছু নেই, ওপারেও 
না। পরলোক বা! পাপের ভয় জুজুর ভয়েরই নামান্তর মাত্র। খাও দাও শ্ফুভি 
করো, আত্মাকে কষ্ট দিও ন।|। মন য। চায় তাই তাকে দেওয়া ৮উচিত। (৫) 
মেয়েদের বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না। তুই যেমন বোকা, ও সবই কিম ক্রোধ । 
সাহস করে এগো। ও কোনও আপত্তিই করবে না, টেচাবে ত না-ই। (৬) 



১৩, অপরাধ-তত্ব 
আমি ভাই লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি ভোগ করেছি, মন যা চেয়েছে তাই 
তাকে দিয়েছি। মরতে আমি ভয় করি না। “কারণ আমার মনে কোনও 
ক্ষোভ নেই। কিস্তু তুই ষখন মরবি, তখন তুই "গুমরে গুমরে মরবি। তোর 
মনে হবে কি'না করতে পারতাম, কিন্তু কিছুই করলাম না। (৭) ষে ঘুষ নেয় 

না সে বোক] লোক। কারণ, সে জানে না কি করে ধরা না পড়ে খুষ নিতে 

হয়-_ইত্যাদি। 
উপরিউক্ত বাক্য সকল সাজেস্শন বা বাক-প্রযোগের দ্বারা একদিক থেকে 

ঘেমন মানুষের শিষ্টতার গ্রার্য নষ্ট করে, অন্যদিক থেকে তেমনি তার স্বাভাবিক 
ভয় ও ভাবনাকে অপসারিত ক'রে তার অপম্পুহার বহিধিকাশের সহায়ক হয়। 

এ মন্বন্ধে ক্ডিদিন পূর্বেকার একটি বিশেষ ঘটনার বিষয় উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। কোনও এক শিক্ষিত অবাঙ্গালী ভদ্রলোক কোনও এক বাঙ্গালী বধূকে 
এক] পেয়ে হঠাৎ তার উপর একটি নীতি-গহিত কার্য করে বসেন। কিন্ত 

বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। এদিকে বধৃটিও 
মানা সত্বেও চেঁচিয়ে উঠেন এবং আত্মীয়দের কাছে নালিশ জানান। এ সম্বন্ধে 

আমি সেই অবাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস! করি “আচ্ছা ! আপনি কি সাহসে 
এরূপ কাজে এগিয়ে গেলেন ?' উত্তরে ভঙ্রলোক আমাকে তখন এইব্প জানান £ 

দ্বখুন, আমি আমার প্রদ্দেশের বখা ছেলেদের কাছ থেকে ছোটবেলা থেকেই 
শুনে এসেছি ষে বাঙ্গালী মেয়েদের উপর স্থবিধামত অসৎ ব্যণহার করলে ভয়ে ও 

জজ্জায় সেই কথ! ইচ্ছা সববেও তার! কাউকে বলে না। আলু জেনেছি 'আমার 

এ ধারণ! একেবারে তুল ।' 

এই বিশেষ স্থলে আশৈশব সাজেন্শন দার! ভদ্রলোকের স্বাভাবিক ভয় 

অপসারণের জন্যই ভদ্রলোক উক্তরূপে অপকার্ষে অগ্রসর হয়েছলেন। এই সব 

বাক-্রয়োগের ক্ষমতা যে কত আধক তা আমরা জনসভা |বশেষে গমন 

করলেই বুঝতে পারি। আমরা প্রায়ই দোখ সাম্ছ্দায়িক বন্ঠতা শ্লোতৃগণকে 

সাম্প্রদায়িক ভাবাপনন এবং অসাম্প্রদায়িক বকৃত। মানুষকে অসাম্প্রদায়িক করে 

থাকে। * দেশের সংবাদপত্র সকল ও দেশের সাহিত্য দেশবাস।র চঁরি্র গঠন 
সম্বন্ধে যে বহুলাংশে দায়ী তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এই সব সংবাদপত্র, 

* অবন্ত এদের এই সব বন্কৃত। কিছুটা! যু[জপুণ হওয়া চাই। কিন্ত নকলেই জানে বে এই যুক্তি 

হচ্ছে এক প্রকার উকিল । ধাকে আমরা আইশভী(ব বলি। এই যুক্তি নিজে কিছু বুঝে না বা 

বুঝতে চায় না। মেস্থার্থের কারণে অপরকে বোধাতে চায় মাত্র। 



অভ্যান-অপরাধী ১৩১ 

সাহিত্য ও আলোক-চিত্র গণ-বাকৃ-গ্রয়োগের কাজ করে। এজন্ত রাষ্ট্র বা স্টেট 
দেশের সংবাদপত্র, সাহিত্য ও আলোক-চিত্রকে প্রম্নোজন-বোধে 1নয়ন্ত্রণ করে 

ধাকেন। 

গণ-বাকৃ-প্রয়োগ বা! মাস্ সাজেস্শন দ্বারা বিপথগামী হওয়া মানুষের 
অন্তনিহিত আদিম স্পৃহার অপর এক প্রমাণ। মাহুষের মন সর্বদাই বিশ্বাসী 

হয়ে থাকে, উহা! কখনও অবিশ্বাসী হতে চায় না। মানুষ ঘা! কিছু শোনে, 
মান্নষের মন তা! সব সময়ই বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু তা তার অবচেতন মন 

বিশ্বাস করলেও তার চেতন মন বিচার-বুদ্ধি বা যুক্তি-তর্ক দ্বারা কোন্টা 
অবিশ্বাস করে। জনসভায় বুলোক একন্রিত হয়ে আলোচন। করার কালে তার! 
প্রায়ই একজন অন্য জনের কথ! শোনামান্্ই বিশ্বাস করে এবং ঙাদের মনও 

তখন সেই ভাবে কাজ করতে চায়। তারা পরস্পর পরস্পরকে গণ-বাকৃ-প্রয়োগ 

বা মাস্ সাজেপ্শম খারা প্রভাবিত করে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলে এবং তারা তখন পশুর 
মতই বিচার-বুদ্ধিহীন ও নিষ্ঠুর হয়ে অভাবনীয় ভাবে অপরাধমূলক কার্য করে। 
এ সময় তাদের প্রাতিরোধ শক্তি সমূলে বিনষ্ট হওয়ার কারণে প্রদমিত 
অপস্পৃহা উপরে উঠাতে এইব্প হয়ে থাকে। এই কারণে সাম্প্রদায়িক 
ও রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় জনসভা আহ্বান নিষদ্ধ হয়ে থাকে । 

গণ-বাকৃ-্প্রয়োগ ঘারা মানুষের অন্তনিহিত অপরাধ-স্পৃহার উন্মেষ যে 

অতি সহজে ঘটে তা শাস্তিরক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন। যে অকাজ 

মান্ষ এক| “বা কয়জনে মিলে করে না বা করণে পারে না, সেই সব 
জঘন্য কাজ তারা শত জন মিলে সহজেই করে ফেলে । কারণ তখন তার! 

বিবেক-বিবজিত ও পশুস্থলভ প্রবৃত্তি প্রাঞ্চ হয়। অর্থাৎ তখন মানুষ আর মাচষ 

থাকে না। মাচ্ছষ তখন হয়ে উঠে পশ্ুরও অধম | মাহষের অন্তনিহিত পণ্ড- 

প্রবৃত্তির ইহা একটি বিশেষ প্রমাণ। শত শত লোকের একত্রে কাজ করার 

কালে তাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত কিংবা! যৌথ দৃাঁয়ত্ববোধ স্থান পায় না) 

এইজন্তে এ সময় এদের জন্তে স্বল্প লোকের ব্যষ্টি বা গোী নেতৃত্বের প্রয়োজন 

হয়ে থাকে । 

এমন অনেক ওধধ বা! আরক আছে ঘ! মানুষের স্পাযু-শক্তির হাস ঘটিয়ে 

বা মাহুষের সুপ্ত অপরাধ-স্পৃহাকে জাগ্রত করে মানুষকে অপরাধী করে তুলে। 
মনে হয় ঘে এই সব ওঁধধ দেহাভ্যস্তরের বিশেষ বিশেষ রসপিগড বা মাগ্ডকে 

উত্তেজিত করলে রসপিগুগুলি থেকে এক প্রকার [ অন্থুপকারী হরমোন ] রম 



১৩২ অপরাধ-তত্ব 

নির্গত হয় এবং সেই রস মানুষের প্রতিরোধ-শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে তাদের সু 

অপরাধ-স্পৃহাকে জাগ্রত করে। যে ভাবেই হোক, এই সব উঁধধ ষে মানুষকে 

অপরাধমুখী করে তুলে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এজন্য অভ্যাস- 

অপরাধীর্দের জীবন-ৃত্বাস্ত আলোচন। করলে দেখ! ধায় যে, তাদের অনেকেই 

প্রথমে নেশাভাঙ করে অলসভাবে ঘোরা-ফেরা করেছে এবং পরে কুসংস্পর্শে 
এসে তারা চোর হয়েছে। উধধাদি দ্বারা মানুষের জায় [ প্রথমে ] ছুর্বল, 

করার পর বাকৃ-প্রয়োগ বা সাঁজেদ্শন দিলে মান্ষকে আরও সহজে অপরাধী 

করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি। 

প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস-অপরাধীরা অপরাধকে অপরাধ বলে বুঝতে 

পারে । মাঝে মাঝে তান্দের এজন্য অনুতাপ আসে। কিন্ত তবুও তার! 
যেন স্বইচ্ছাতেই অপরাধ করে। কারণ, তারা৷ তখন অভ্যাসের দাস হযে 

পড়েছে। অভ্যাস-বেশ্যার্দের গ্তায়ই তখন তার! নিরুপায়। এইজন্য প্রাথমিক 

অবস্থায় অপরাধীদের প্রকৃত অভ্যাস-অপরাধী বলা উচিত নয়। বরং তাদের 

দৈব-অপরাধীর পর্যায়তৃক্ত করলেও করা যেতে পারে। শেষের দিকে কিন্ত 
তার! অনেকটা স্বভাব-অপরাধীর মত হয়ে উঠে। তখন আর তার্দের অনুতাপ 

আসে না। তারা তখন হয়ে উঠে মানব-্দানব। 
এই অভ্যাস-অপরাধীরা সাধারণ মানুষ হতে অস্বাভাবিক মানুষ হয়েছে। 

এইজন্য মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে অপরাধ-বিরাম বা৷ লুসিড, ইনটারভ্যাল দেখা 
যায়। অল্প সময়ের জন্য তারা তখন সহঙ্গ মান্থষ হয় এবং এ সময়টুকুতে 

তাদের জান ফিরে আমে । এই অবস্থায় তার! প্রায় ক্ষেত্রে অনুতধ্চও হয়ে 
থাকে! এই লুসিড্ ইনটারভ্যাল স্বভাব-অপরাধীর্দের মধ্যে থাকলেও কম 
থাকে । কিন্তু অভ্যাস-অপরাধীদের এই অপরাধ-বিরাম ওদের কারও কারও 

মধ্যে বহুক্ষণ, কারও কারও বা কয়েক ঘণ্টা, কারও কারও মধ্যে আবার 

কিছুদিন, পর্যস্ত দেখ! ষায়। পাগল এবং অপরাধীদের নিকট সম্পর্ক এই 
লুসিড, ইনটারভ্যাল থেকে প্রমাণিত হবে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিশ্বতিটুকু 
প্রণিধানঘোগ্য । 

“শালে আ'কে বোলা, চলো চলো আজ একটা জরুরি কাম হ্যায়।, 

লেকেন উস্-রোজ মের! কামকে। লায়েক দিল্ নেহি থে। মে বোলা “নেহি 
ভাই, গে নেহি যায়গা, মেরি দিল কাম নেহি মাংতা।” হী হুজুর | মাহিনামে 
দোচার রোজ কভি সপ্তাহ ভর মেরা দিল কেইসেন হো৷ যাতা। মেরি ছুখ 
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ভি বত আতা, ভর ভি। লেকেন পিছু এক রোজ হাম ঠিক হাম বন যাতা। 
উস্বখত দিল ভি মেরা হো৷ ধাত। কানকো। লায়েক । লেকেন পালে মোকে 

বিলকুল ভুল সমঝা | আঙিনামে একটে! লকডি থে। উ উঠায়কে শালে মের! 

শির পর ভাল দিয়া গোসা করকে। চোট ভি লাগ! আউর খুন ভি নিকল1। 

লেকেন ই আপশ.কা লড়াই হুজজুর। আপশ.__নেহি নেহি হুভুর, উনকেপর 

ফবিয়াদি মে নেহি বানেগ11” 

কোনও কোন অপরাধীদেব মধ্যে আবার এই অপরাধ-বিরাম ছয় মাস ব। 
পুর! এক বছর পর্যস্তও দেখা যায়। 

এদেশে প্রত্যেক প্রদেশেই সরকার বাহাদুর একটি করে টিপ্ঘর ব। ফিঙ্গার 
প্রিন্ট বুরো! মেইনটেন্ করেন। এই সব টিপ ঘরে হাজার হাজার অপরাধীর 
টিপ. -পত্র থেকে অপবাধী-বিশেষ কত বারের দ্রাগী এবং কোন কোন তারিখে ও 

কিজন্ত তার স৮৮-হক্সেছিল ত। জান। যায় । কোনও কোনও টিপের কাগজ থেকে 

জানা যায় ষে অপরাধী-বিশেষ ৩ বারের আধক বারও জেল খেটেছে। এই 
ধরনের ৪৫টি অপরাধার টিপের কাগজ পরীক্ষ। করে আমি দেখেছি ষে অপরাধী- 

বিশেষ প্রথম বৎসর হয়ত ছুমাস, দেডমাস কবে 1তনখার জেলে খেটেছে এবং 

দ্বিতীয় ও তৃতি।য় বৎসরও অনুরূপ শাবেই তার দিন কেটেছে । এ ব্যক্তি তার 
চতুর্থ বৎসরে ও পঞ্চম বৎসরের গ্রথমভাগে জেল থাটেনি। কিন্তু পঞ্চম বৎসরের 
শেষার্ধে ও ষষ্ঠ, সপ্তম ও ৩ম বংসরে সে পুনঃ পুনঃ জেল খাটে । এর পর নবম 

বধষে তার আর, কোনও সাজ! দেখা যায় না, কিন্তু দশম বৎসর থেকে পুনরায় 

তাকে অপরাধী দেখা ঘায়। মধ্যেকার এ ব্যবধানকে আমি বলেছি ঘ্বপরাধ- 

বিরাম বা অপবাধের ফাক । এই সকণ অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমি 

জেনেছি ষে, ভাদেৰ অপরাধী-জীবনের উক্তব্ূপ ফাকের সময়ে সত্য সত্যই 

তার কোনও রকম অপরাধমূলক কাজ করে নি। অপরাধ-বিরামের উপস্থিতির 

জন্যই একপ ঘটে থাকে বলে আমি মনে করি। তবে এ সম্বন্ধে আরও অক্ুসন্ধানের 

প্রয়োজন আছে। অভ্যাস-অপরাধীদের টিপ-পত্রগুলি বিশেষরূপে বেছে নিয়ে এ 

সম্বন্ধে আমাদের আরও পরীক্ষা কর। উচিত, কারণ অপরাধ-বিরামের আধিক্য 

অভ্যাম-অপরাধীদ্দের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। 

[ এই সকল টিপ.-পত্রগুলি হ'তে আরও জানা যায় যে, অপরাধীর। পঞ্চাশ 
ও যাট বৎসর বয়:ক্রমের পর প্রায়ই আর অপরাধ করে না । দৈহিক ও মানামক 
শক্তিহীনতাই এজন দায়ী বলে আমি মনে করি। এই বয়সে কখনও কখনও 
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তার! অপরকে দূর হ'তে পরামর্শ দেয়, কিন্ত পারত পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অপকার্ষে 
লিপ্ত থাকে না । এখানেও অঙ্সন্ধানের এক বিশেষ ক্ষেত্র আছে বলে আমি 

মনে করি। ] 

অনেকের মতে এই অভ্যাম-অপরাধীরা আত্ম-বিস্বত হয় না। মাঝে মাঝে 

অর্থাৎ-অপরাধ বিরামের সময় তাদের অহুতাপও আমে। অন্য সময় কিন্তু উৎকট 

অভ্যাস-অপরাধীর্দের অন্তাপ আসে ন|। স্বভাব-অপরাধীর্দের মতই তার তখন 

অন্থতাপ-বিহীন হয়ে উঠে। এর! টাকা চেনে ও বোঝে । এর! চালিত হয় 
বুদ্ধির দ্বারা, প্রেরণ ছারা এর! চালিত হয় না। বিশেষ চিন্তা করে এরা কাজ 

করে। এর। কখনও বেপরোয়। হয় না। কুসঙ্গে পড়ে এরা যেমন অপরাধী হয়ে 

থাকে, সৎসঙ্গে পডে আবার এর! ভালও হয়ে উঠে। প্রাথমিক অবস্থায় অভ্যাস- 

অপরাধীর স্তায় অভ্যাস-বেশ্টারাও তাদের কাজেব জন্য লঙ্জিত থাকে । বিপরীত 

অবস্থায় পডলে এরা চোর ব] বেশ্টা। না হয়ে সৎ বা৷ সতী হ'তে পাবত। তাদের 

বর্তমান অবস্থার জন্য একাস্তরূপে তাদেব ভাগই দায়ী । 

বিপরীত ওধধাদি ও বাকৃ-প্রয়োগ ছারা বা নূতন পরিবেশের মধ্যে ফেলে 

অভ্যাস-অপরাধীদের আবার সাধুতে পরিণত কর! সম্ভব । আমি একজন বিশিষ্ট 
ভদ্রচোরকে জানতাম, যে স্ব-বাক্ প্রয়োগ দ্বারা নিঙ্গেকে প্রুবর্তাকালে 
নিরাপরাধীতে পরিণত করেছিল। এই সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য | 

“আমি সরকারী কর্মে বহাল থাকা কালে প্রচুর দ্বুষ নিতাম । এই ভাবে 
উৎকোচ গ্রহণ দ্বারা আফি প্রভৃত সম্পত্তি লাভ করি। নানারণ গ্ররোচন। ও 

লোভের বশত হয়েই আমি এরূপ করতাম। শেষের দিকে আমার ভয় বা 
অনুতাপ কিছুই আসতো না। অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে কিন্ত আমার মধো 
এক বিশেষ পরিবর্তন আসে । আমি নিজেকে বোঝাই যে সার জীবন আমি কি 

করলাম! সকলেই ত আমাকে চোর মনে করে । আমি ত সকলেরই স্বণ্য। 

কতদিনই আমি বীচব, টাকা হবেই বা কি আমার। জীবনটা ত আমি 

পুরাপুরি ভাবে ভোগ করেছি। এই দিক থেকে আমার কোন ৫্ষাভ বা 
আত্মগ্লানির কারণ নেই। এমনি সব ভাবনার মধ্যে আমার টাকার উপর ঘ্বণ। 

আসে। ফলে, আমি ঘুষ নেওয়! একেবারে বন্ধ করি তো বটে, এমন ফি অবসর 
গ্রহণের পর আমি দান-খ্যানও আরস্ভ করি। আমি ধীরে ধীরে সাধু, নির্লোভী 
ও দাতা হয়ে উঠি। উৎকোচের টাকাতে তৈরি বাড়িটাও আমি দান করেছি।” 

এমনি ভাবে কেউ কেউ স্ব-বাকৃ-প্রয়োগে সাধু হয়ে উঠে। কারও কারও 
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আবার পর-বাকৃ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। "মামার ষতে শ্ব-বাকৃ-প্রয়োগের 

মঙ্গে পর-বাকৃ-প্রয়োগ মিলিত হুলে ফল অধিকতর শুভ হয়| এমন বহু বাকি 

কর্মরত থাক! কালীন ঘুষ নিলেও অবসর প্রাপ্তির পর তাদের কাউকে কাউকে 
সাধু ও দাত! হ'তে দেখা যায় । তেমনি এমন ব্যক্তিও দেখা! গেছে ধার] কর্মরত 
থাকাকালীন অত্যধিক সাধু জীবন যাপন করলেও অবসর প্রাপ্তির পর তারাই 
আবার লোকের সর্বনাশ সাধন করেছেন। এ সময় তারা অসহায় নির্বোধ 

দরিত্র নরনারীদের ঠকিয়েছেন। এরূপ অবস্থার বৈজ্ঞানিক নাম রিআযাকশন 

ব! গ্রতিক্রিয়।। সার! কর্মজীবন তার। ভয়ে ও সম্মানহানির আশঙ্কায় জোর 

করে লোভ দমন করে সাঁধু জীবন যাপন করলেও কোনও দিন তারা অসাধু 
হবার ইচ্ছ। দমন করতে পারেন নি। আশে-পাশের দশজনের অসাধু তাদের 
অন্তরে অপস্পৃহাকে জাগিষে রেখেছিল; কিন্তু সাহসের অভাবে তার] তাক রূপ 

দিতে পারেস ?9। ফলে তারা অপরাধী ন। হ'লেও অপরাধীমুখী হয়ে দিন 

কাটিয়েছেন । তাই অবসরপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রথম প্রয়াস হয়, ভাইকে 
ও আত্মীযদের বা বিধবা ভ্রাতৃধধুকে ফাকি দিয়ে কিছু টাক। করা। জোর করে 
চেপে রাঁখ। অপরাধ-স্পৃহা বা অতৃপ্ত বাসন। ফাক পেয়ে ভলকানিক পদার্থের 

ন্যায়ই তখন বেরিয়ে আসে: । পেনশনের পর “অর্থের াটতি এবং বাড়তি 
পরিবারও এই সময় তাদের উক্তরূপে মনোবৃত্বির সহায়ক হয়ে ধ্রাড়ায়। এই সব 

সাধু ব্যক্তি যদি কর্মজীবনে কেবলমাত্র সাধুব্যক্তিরই সন্ধান পেতেন, অসাধু" 
ব্যক্তির সন্ধার্ন একেবারেই না পেতেন, তা হলে জ্বস্টী এই ব্য।ঞ্ড আজীবন 

সাধুই থেকে যেতেন। 
সাধারণতঃ আমর। শিশুদেন এবপ উপদেশ দিই, “খোকা; মিথ্য। কথ। 

বলে। না, কখন চুরিও করে৷ না_এই সবের মধ্যে পাপ আছে ।” খোকা বড় 

হয়ে দেখে আশে-পাশের মকলেই এর বিপরীত কাজ করে এবং কেবল মাত্র 

সেই এ সকল দুষ্ধার্য করে না। ফলে তার আশৈশব “ঝাকৃ-প্রয়োগ" 

[ অভিভাবকের উক্তরূপ সাজেস্শন ] কার্ষকরী হয় ন1।। আমার মতে 

অভিভবাকদের বাকৃ-প্রয়োগ হওয়া উচিত এরূপ, “খোকা ! বড় হয়ে দেখবে 

অনেকেই চুরি করছে। তারা যখন তখন মিথ্যা কখাঁও বলছে। কিন্তু তুমি যেন 
তাদের দলে ভিড়ো না” বাকৃ-প্রয়োগ এক্সপ হলে কার্যকরী হ'লেও হ'তে 

পারে। কারণ ইহ মনকে পূর্ব হ'তেই প্রত্তত রাখে--তবে এর স্বত্বেও জোর 
'করে কিছু বল! যায় না। 
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এই নব কারণে পৃথিবীতে বিশ্বাস কাউকে কর! উচিত নয়। অসাধুদের 
মত সাধুদেরও বিশ্বাস করা উচিত হবে না। কারণ আজ যে ব্যক্তি ভাল আছে 
অবস্থাগতিকে কাল সে মন্দ হয়। বাপ ভাইও সাধারণ নিয়মের বহিভূতি 
হুমম না। অন্ত ত পরের কথা । একজনের পক্ষে যে ভালে। অন্যজনের পক্ষে 

সে মন্দ হতে পারে। তবে এমন বু লোকও পৃথিবীতে দেখ! যায়; যাদের 

কাছে সাধুডা ব! অনেহি একটা রোগ বা ভিসইজ। তাদের সাধুতা বা অনেঠি 
ফ্যানাটিজিমের নামান্তর মাত্র। এই সব রোগী সাধারণতঃ একটু বোক। 

ও রাগী হয়। এদের বুদ্ধিমত্তা থাকে কম। এর! কাউকে না ঠকালেও 
এদের অন্ত লোকে ঠকিয়ে যেতে পারে । তবে এ কথা ভূল উচিত হবে ন! ষে 

কঠিন রোগের কখনও কখনও উপশমও হয়। এজন্তে যারা ঠকে, তাদেরই 
আমি বেশি দোষী মনে করি- কারণ ঠগীদের ঠকাবার তার। স্থযোগ করে দেয়। 

আরও একটি বিষয় বলে আমি বর্তমানে পরিচ্ছেদ শেষ করব। এই বিশেষ 

দিকটা আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভেবে দেখতে বলি। গ্রত্যেক বিভাগেই 
কতকগুলি লোক অপরাধী, কতকগুলি নিরপরাধ এবং কতকগুলি অপরাধমুখী 
থাকে। 

এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের কেউ কেউ অপরের দৃষ্টান্তে অন্ধুপ্রেরিত হয়ে 
অপরাধ করে। এদের অন্যেরা! ভয়ে ও ইচ্জতহানির আশঙ্কাতে কোনও অপরাধ 
করে না। এরা বর্ডার লাইন বা ফেন্সিউ'-এর উপর বসে থাকে । 

এই কারণে প্রায়ই দেখা যায় যে ওপরওয়াল। বা বস্ সীট ও সাধু হ'লে 
নিস্ব সকলেই সাধু থাকে এবং ওপরওয়াল। বা বস্ লিনিয়েশ্ট বা অসাধু হ'লে 
ডিপার্টমেন্ট শ্দ্ধ অসাধু হয়ে উঠে। কারণ, এই সংখ্যধিক সাধু কিং 
অসাধুদের চাপে ও ভয়ে সাধু কিংবা অসাধু ব্যক্তিরা যথাক্রমে নিক্ষিয় বা 
সক্রিয় হয়। একের অপরাধ বা দোষে আমর! প্রায়ই বুকে অপরাধী হ'তে 
দেখি। 

[ অনেক সময় পারিবারিক আদর্শ এবং দৃষ্টান্ত গবাকৃ-গ্রয়োগের স্থল অধিকার 
করে। এইজন্য আমর। যেমন একই পরিবারের বহু সং ব্যক্তিদের দেঁখি ঠেমনি 

অন্ত পরিবারে শুধু অসৎ ধ্যক্তিরই সন্ধান পেয়ে থাকি । ] 
এই অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যা সভ্যতা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

বধিত হুচ্ছে। মান্থষের ক্রমবর্ধমান অভাব ও অভিযোগই এর কারণ। মধ্য- 
যুগে যে মান্য একজোড়া! খড়ম, একখান। ধুতি ও একখান। চাদরে সন্ধষ্ট থাকত, 
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তারই এখন নানাবিধ পরিচ্ছেত, আস্বাঁব, টয়েলেট ও .ঘানের প্রয়োজন হয়। , 
মানুষ পারিপ্রার্িক অবস্থার মধ্যে পড়ে নানাকপ আদর্শ জনিত ও অসমতার 

কারণে আর স্বপ্নে সন্তষ্ট থাকতে পারে না৷ । তাই মৎ উপায়ে অপারক হু'লে অসৎ 

উপায়ের সাহায্য নিতে তার্দের বাধ্য হ'তে হয়। কলকাত। শহরের বহু বালক 

কেবলমাজ্ সিনেম। দেখার প্রয়োজনেই চোর হয়েছে। এই অপ্রিয় সত্যটি শহর- 
বাসী মাত্রই পরিজ্ঞাত আছেন। এস্ছাড়া। পূর্বে মানুষ প্রায় চাষ-বাসে নিযুক্ত 
থাকত ও পারিবারিক আদর্শের মধ্যে মান্য হ'ত, কিন্তু আজকের যুগ উদ্যোগ- 

শিল্পের যুগ। [ ইনডাষ্ীয়াল এজ ], ইহা! পূর্বকালীন কুটার-শিল্লের যুগ নয়। 
ক্রমবর্ধমান উদ্ঠোগ-শিক্প মানুষকে তার ম| বোন স্ত্রী ও অন্যান্ত পরিবারবর্গ থেকে 
দুরে টেনে পারিবারিক আদর্শ থেকে বঞ্চিত করে তাকে অপরাধমুখী হ'তে 
প্রতদিনই সাহাযা করছে। এইজন্ই প্রতিদিনই নূতন নূতন আইন-কানুনেরও 

প্রয়োজন স্তচ্ছ "ই সব অভ্যাস-অপরাধীদের দমন করার জন্তে। আজকালকার 

শহুরে সমাজ অপরাধী-মুখী ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি। এই কারণে কঠোর রান্ত্ীয 

শাসন না থাকলে মানুষ বহু পূর্বেই আখার তার আদিম বর্বর যুগে ফিরে যেত। 
সামাজিক শাসনের, ধর্মের ও নীতির ভয় আজকাল স্বপ্ন লোককেই অভিভূত 
করে। তাই একমাত্র রাষ্ট্রের ভয় ছাড় লোকের আর কোনও ভয় 

নেই। এইজন্য যে কল অত্যন্প পাপ ও অন্যায়ের জগ্য পূর্বে সমাজ, ধর্ম- 
ধাজকের। ও মাননীয় বৃদ্ধের! শান্তিবধান করত, সেই সব পাপ ও অন্তায়ের 

শান্তি দেওয়ারপ্ভারও আজ রাষ্ট্রের হাতে তুলে দওয়ার প্রয়ো গন হয়েছে, 
ষ্দিও এই পাপ ও অন্টায়কে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রকৃত অপরাধ পর্যায়তুক্ত করা 

যায় না বা করা উচিত নয়। এই সম্বন্ধে দেশবাসীকে সবিশেষ অবহিত হয়ে 
ভেবে দেখবার জন্ত আমি অনুরোধ করি। 

(গ)- মধ্যম অপরাধী 

মধ্যম অপরাধীদের ত্বভাব চরিত্র প্রায় উৎকট [প্রকৃত] অপরাধীদের মত 

হয় বটে। কিন্তু উহার উগ্রতা ব্বভাব-অপরাধীদের থেকে কম এবং অভ্যাস 

অপরাধীদের থেকে বেশী হয়। 
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উহাদের উৎপত্তির কারণ মত ওর! ছুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত । নিয়োক্ত 

ব্যাখ্যা ছুইটি থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝা! ধাবে। 
বীজ কোষস্থিত অপরাধ-স্পৃহার কম বেশী $ অংশ দেহ কোষের কম বেশী 

$ অংশ অপরাধ-স্পহার সহিত মিলিত হয়ে ত্বভাব-অপরাধীর জন্ম হয়। 
কিন্ত, বীজকোষের অপরাধ স্পৃহার কতোটা অংশ দ্েহ-কোষের অপরাধ- 

স্পৃহার সহিত মিলিত হবে ত1 দৈবের উপর নির্ভর করে। কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে বীজকোষেব অপরাধ-স্পৃহার সবটুকু অংশ দেহ-কোষে বর্তায় না। 
কখনও কখনও উহা অল্প মাত্রায় বর্তায়। এরূপ অবস্থায় এ অপরাধীরা 
স্বভাব অপরাধীর্দের সায় এতটা উৎকট হয় না। এই অবস্থায় উপনীত 

অপরাধীদের মধ্যম অপরাধী বলা হয়। কেউ কেউ এদের উৎকট অভ্যাস 

অপরাধীও বলে থাকেন। 

[ অভ্যাস-অপরাধী তার্দের দেহ কোষস্থিত কমবেশী & অংশ স্ুগ্ অপরাধ 

স্পৃহাকে প্রথমে জাগ্রত করে | তৎপর উহ ব্যবহার তথ। অভ্যাস দ্বারা বদ্ধিভ 

করে উৎকট তথ প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে । উপরোক্ত মধ্যম অপরাধীদের 
মত প্রথম হতেই উপরোক্ত কারনে এই অভ্যাস অপরাধীর & অংশের অধিক 

অপন্পৃহ! থাকে নি। তৎজন্ত এদের উৎকট তথা প্রকৃত অপরাধী হতে অধিক 
প্রচেষ্টা ও সময়ের গ্রযোজন হয়ে থাকে | ] 

এইরূপ অপরাধীদের প্রথম শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধী বলা হয়। অন্যদিকে হ্বভাব 
দৃরূর্ত জাতীয় ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অপরাধী বলা হয়েছে ।' এই উভয় 
শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য কম থাকলেও উহার্দের মধ্যে যথেষ্ট 

প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। 

[ শ্বভাব দুর্বর্ত জাতির বালকদের সহিত জন্মান্ধদের তুলনা করা চলে! 
জন্মান্ধদের মত এর আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ বুঝে না। কারণ এর। 

শৈশব হতেই শিক্ষাগত ভাবে অপকর্মে অভ্যন্ত। এদের পাপ পুণ্য সম্বদ্থে 
কোনও ধারণ! নেই। এর! জ্ঞান উদ্মেষেব পূর্ব হতেই স্বনিয়ন্ত্রিত ভাবে 
অপকর্ম শিখে । 

অন্ত অপরাধীদের সাধাবণ অন্ধন্ের সহিত তুলনা কর! হয়। এরা 
কিছু কাল আলোকের মধ্যে থেকে পরে ধীরে ধীরে অন্ধ হয়। জন্মের বু পরে 
অন্ধ হওয়ায় এদের আলোক সম্বন্ধে ধারণ আছে । তাই এর! পাপ পুণ্য এবং 

স্যায় অন্যায়ের মধ্যে প্রভ্দে বুঝে । কারণ, কিছু কাল সৎ্ীবন যাপন করে 
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পরে তার! অভ্যাস জনিত অপরাধী হয়েছে । তাই মহজ নিরাপরাধ মানুষের 
সম্বন্ধে এদের ধারণ! থেকেছে । এই উভয় প্রকার অপরাধীদের চিকিৎস৷ করার 

কালে উহ! বিবেচনা! করতে হবে । ] 

স্বভাব ছুর্বৃত্তি জাতিগুলির [ ক্রিমিন্তাল ট্রাইব ] ম্বভাব কিছুট। ম্বভাব 
অপরাধীদের মত হয়ে থাকে । এই সব জাতীয় অপস্পৃহা! কিছুটা কম উগ্র 

হলেও তাদের আদিম স্বভাব তারা আজও ত্যাগ করেনি । এ পর্যস্ত অপরাধই 

তাদের প্রধান উপজীবিকা। দেহের দিক হতে পরিবতিত হলেও মনের দিক 

হতে তার৷ প্রায় আদিম যুগের মানষ। কিন্তু এধুনা সভ্যতার সংস্পর্শে বাস 
করাতে এরা ঠিক স্বভাব অপরাধীর মতও নয় । এদের চরিত্র অভ্যাস-অপরাধী 
এবং স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যবর্তা রূপ ধারণ করে । 

সহজ মানুষের শিশুদের দ্বারা কৃত অপরাধের সঙ্গে এই সব ম্বভাব-ছূর্বৃত্ত 

বালককভ অপঝাধের | পূর্ব পরিচ্ছেদ দেখুন ] তুলনা করলে উভয়ের মধ্যে 
অনেক প্রভে? দেখা যাবে। সহজ বালকের 'অপরাধসমূহ প্রায়ই স্থনিয়স্্রিত 

ভাবে সমাধা হয় না। কিন্তু স্বভাব দুর্বৃত্ত বালক কৃত অপরাধসমূহ সব সময়েই 
স্থনিয়ন্ত্রিত ও স্থৃচিস্তিত হযে থাকে । শৈশবকাল থেকেই দলগত শিক্ষার ফলে 

তার। হষে উঠে যধ্যম-অপরাধী। এইজন্য স্বভাব-দুর্বত্ জাতিগুলির মধ্যে 

মধ্যম-অপরাধীর প্রাছুর্ভাব দেখ যায় । 

উপরে কেবলমাত্র ছুই প্রকারের মধ্যম-অপরাধীর বিষয় বলা হ'ল। কিন্ত 

নানাপ্রকারের মধ্যম-অপরাধী দেখা ঘায়। বহক্ষেত্রে এই মধ্যম, স্বভাব ও. 
অভ্যাস-অপরাধীর্দের অস্তণিহিত পার্থক্য বোঝাও যায় ন!। বাঙ্গালীর বাঙ্গলায় 
থাকে, বেহারীরা থাকে বেহারে। কিন্তু বাংলা ও বেহারের এমন অনেক লোক 

আছে, এর! বাঙ্গালীও নয়, বেহারীও নয়। বাঙ্গালী ঘে'ষা বেহারী এবং বেহারী 
ঘে'স৷ বাঙ্গালীরও অভাব নেই । ঠিক অনুরূপ ভাবে মধ্যম-অপরাধীদের নিয়েও 
গোল বাধে। তাদের শ্রেণী-বিভাগ করা শক্ত হয়ে উঠে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর 

মধ্যম-অপরাধীর। হয় স্বভাব-ঘে'ষা, ঘিতীয়োক্ত শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীরা হয় 
অভ্যাস ঘে'ধা। বহু মধ্যম-অপরাধীদের মধ্যে জন্মগত ও অভ্যাসগত অপরাধ- 
স্পৃহা এক সঙ্গে থাকায় তারা একাধারে বুদ্ধি [ ইপ্টেলিজেব্স ] ও প্রেরণা 
[ ইন্টিংকট ], এই উভয় বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। 

প্রথম শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীর। ত্বভাব-অপরাধীদের মত অপরাধীরূপে 

জন্মায় না বটে, কিন্ত তার। প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধমুখী হয়ে জন্গিয়ে থাকে। 
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এইজস্ত কুসঙ্গ প্রভৃতি অনুকুল অবস্থা অতি সহজে ও অত্যন্প দিনেই তাদের 
অপরাধী করে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম-অপরাধীর। জান উন্মেষের পূর্ব হতেই অপকার্ষে অভ্যস্ত 
হয়। সহজ ও নিরপরাধ মানুষ সম্বন্ধে তাদের ধারন। থাকে না। আশৈশব 

অপরাধী হওয়ায় তাদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তা৷ আসে। 
এক কথায় সহজতর ব্বভাব-অপরাধী ও উৎকট অভ্যাস-অপরাধীরাই মধ্যম- 

অপরাধী । আমি বন মধ্যম-অপরাধীকে জানতাম। এই সম্পর্কে নিয়ের 
বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগা । এই লোকটা :ছিল প্রথম শ্রেণীর (?) মধ্যম- 

অপরাধী । 

“আমার বয়স-তখন ছিল মাত্র পাচ বখসর। চি রিনি। আমার 
মনে পড়ে। ম! আমার জমিদার বাড়িতে রান্না করত | মনিবের ছেলের! খেত 

ভাল। তারা পোশাক আদি" পরতও ভাল। তাদের দেখে আমার হিংসে 

হ'ভ। তারা দীড়িয়ে দাড়িয়ে বরফি খায়। একটুকু চাইলেও তা৷ তার! 
আমাকে দেয় না। ইচ্ছা করত এক থাগ্সড়ে তাদের শেষ করে দি। কাছে 

গেলেই সকলে বলত, দূর হ। প্রাচুর্য দেখতাম কিন্তু ভাগ পেতাম ন1। হঠাৎ 
একদিন দেখলাম একটা বেড়াল ঘর থেকে বেরুচ্ছে । মুখে তার এক, টুকরা 
খাবার। বেড়ালের অপকর্ম আমাকে অন্ুপ্রেরিত করে। পরের দিন আমিও 

ঠিক এ ভাবে খাবার চুরি করি। আমার বয়স তখন মাত্র এগার হবে। এ 
বয়সে চুরিরমধ্যে কোনও দোষ আমি দেখি নি। পাপ-পুণ্য সঙ্দ্ধে তখনও 
আমি অজ্ঞ। পয়সায় খাবার পাওয়া বায়, তাই পয়স। চুরি করি। মনিবের 
ছেলেদের স্কুলে যেতে দেখে আব্দার ধরি আমিও স্থলে যাব ও লেখাপড়া কপ্ব। 

সকলে আমাকে ধমক দিয়ে নিরস্ত করে | আমার মা! কাতর নয়নে আমাকে 

বুঝায়-__তুই যে গরিবের ছেলে বাবা, পড়তে গেলে যে পয়সার দরকার ।' 
পয়সার কথ। শুনে আমার হাসি আসে। পয়স! ত উড়ছে, ধরে নিলেই হ'ল। 

সেই দিনই একজন লোকের পকেট মেরে ১** টাকা পাই। পাড়ার বিন্দে 
সর্দার বিছ্বেটা! আমায় শিখিয়েছিল। আমার বয়স তখন বার বৎসর হ্যুব। 
সোজ। ইস্ফুলে ঘাই ভি হুবার জন্তে, কিন্ত সেখানে গোল বাধায় হেডমাস্টাঁর। 
আমার ওপর হুকুম হয় বাবাকে আনতে হুবে। বাবাকে ত দেখিই নি। এমন 

কি তার নামও জানি না । আমি ভীষণ ফাপরে পড়ি। শেষে নাচার হয়ে 
পাড়ার এক গরিব প্রৌচকে ২৫ টাক! দিয়ে মাম। সাজিয়ে স্কুলে আনি। আমি 
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আমার বাবার জন্তে একট মন-গড়া নামও বানাই । এতে আমি কোনও দোষ 

দেখি না। বাবা ত আমার একট! ছিলই । সাধারণতঃ বাবা! ছেলের নাম রাখে, 
আমি ন! হয় বাবার নাম রাখলুম | এতে আমি কোনও দোষ দেখি নি। হা, 

চুরি করেই আমি স্কুলে মাইনে দিতাম । আমার ভতির কথা শুনে মনিবের! 
ক্ষিগ্ত হয়ে উঠেন এবং আমি তাদের গৃহ হ'তে বিতাড়িত হই। পাড়ার বিন্দে 

সর্দার আমাকে আশ্রয় দেয়। সেখানে থার্ডর্লাশ পর্যস্ত পড়েছিলাম । আমি 

বরাবর ফাস্ট” হয়ে ক্লাশে উঠেছি। হঠাৎ একদিন অফিস ঘরে ডাক পড়ল। 

রুত্রযৃতিতে হেডমাস্টার জানালেন আমি বাবার নাম লিখিয়েছি- মিথ্যে করে। 
আমি একজন নাকি কুলট! নারীর সম্ভান। আমার নাকি বাবা-টাব নেই। 

বাব। নাকি কখনও আমার ছিলও ন1!। খুনি স্কুল থেকে আম্মি বিতাড়িত 

হই। আমার মনের মধ্যে জাগে প্রতিহিংস। | মাত্র সতের বৎসর বয়সে আমি 
হয়ে উঠি উৎক$-গপরাধী | এ স্কুলের গেটের সামনে দীড়িয়ে থাকতাম এব' 
আমার সহপাঠীদের বিপথগামী করতাম । এ স্কুলের ছেলেদের নিয়েই আমি 
ঘ্বল গড়ি। লোকে বলে যে শহরের মধ্যে আমি একজন দূর্দান্ত গুণ্ডা ও 

ডাকাত ।” 

(ঘ)__ দৈব-অপরাধী 

দৈব-অপরাধীদের আমি বৈজ্ঞানিক অপরাধীদের পর্যায়তৃক্ত করি নি। 
কিন্ত এদের'কে সময়ে প্রদমিত না করলে এর বারংবার অপরাধ করবে এবং 

ধীরে ধীরে অভ্যাস অপরাধীতে পরিণত হবে । এ সম্পর্কে রাষ্ট্র ও সমাজকে 

সদ। সতর্ক থাকতে হবে। 

দৈব-ছুবিপাকে বা ক্ষুধার জালায় কেউ যদি দৈবক্রমে বা বাধ্য হয়ে কোনও 
অপরাধ করে ত তাকে আমরা দৈব-অপরাধী বলি। আমার মতে এদের 
অপরাধীর পর্যায়ে না ফেলাই উচিত। দৈব-অপরাধীর। নিজেদের প্রায়ই শুধরে 
নেয়। অবশ্ত এই বিষয়ে তাদেরকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া দরকার । অপত্য 
প্লেহপীড়িত বহু মাত ক্ষুধার্ত সম্ভানের মুখে আহার দিতে চুরি করে দৈব- 
অপরাধী পদবাচ্য হয়েছে। অভ্যাসজনিত দৈব-অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধীতে 



১৪২ অপরাধ-তত্ব 

রূপাস্তরিভ হওয়া আশ্চ্ধ নয় । এ অবস্থায় দৈব-অপরাধকে অভ্যাম-অপরাধের 
প্রাথমিক অবস্থা! বল! ধায়। খাস্ের অভাব ঘটলে দৈব-অপরাধীদের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পায়। নিয়ের তথ্য-তালিকা বা পরিসংখ্যাটি [ স্ট্যাটিন্তিকস্ ] প্রণিধান- 
ঘোগ্য । ক্রিমিস্তালিটি আও ইকনমিক কনডিশন পুস্তক এই সম্পর্কে দষ্টব্য। 
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[ বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের গ্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের সঙ্গে এই দৈব 

অপরাধীদের স্বভাব-চরিত্রের যথেষ্ট প্রভেদে আছে। স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস 

অপরাধীদের গ্রথম অবস্থার অপরাধীদের প্রাথমিক অপরাধী বল! হয়। এই 
প্রাথমিক অপরাধীদের শেষ অবস্থায় প্রকৃত অপরাধী না হলে ওদের মধ্যে 

ব্যক্কিত্বের পরিবর্তন হয় মা। দৈব অপরাধীরাও অভ্যাস-অপরাধী না হলে 
ওদের কখনও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয় না। প্রাথমিক অপরাধীর! তাদের 
অপরাধের জন্য মধ্যে মধ্যে বা কদাচিৎ অহুতথু হয় মাত্র। দৈব অপরাধীর৷ 
তাদের প্রতিটি অপকার্ধের জন্ত সদা-সর্বদ1 অনুতপ্ত থাকে । প্রাথমিক অপরাধীর! 

নিজেদের শুধরাতে চেষ্টা করে না। তার ইচ্ছ৷ ক'রে অপরাধকে পেশ। ন্ধপে 
গ্রহণ করে থাকে। দৈব-অপরাধীর। নিজেরা অপরাধ করলেও অপরকে অপরাধী 
রূপে দেখতে চায় না। তার! অপরাধকে ঘ্বণা করে থাকে । তার] ভাষের অপরাধ 
অন্তের নিকট প্রকাশ করে না। এই জন্ত তার! কখনও দুল গঠন করে নি। কিন্ত 
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প্রাথমিক অপরাধীর ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকে ।. এর! 
অপরকে অপরাধী হুতে দেখলে খুশি হয়ে থাকে। কিন্তু এই উভয় প্রকার 
অপরাধীই সমজের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ত্যাগ করে না । দৈব-অপরাধীর। অবস্থা 
গতিকে বাধ্য হয়ে অপকার্য করলেও বিপরীত অবস্থায় এরূপ কাজ করার 

চিন্তা করে ন!। ] 

বিগত মহাযুদ্ধের সময় এই দৈব-অপরাধীদের সম্বন্ধে বহু তথ্য আমি জ্ঞাত 
হুতে পেরেছিলাম । এই সময়ে এদেশে অভাব ও প্রাচুর্য পাশাপাশি প্রকট হয়ে 
উঠে। এ' সময়ে যুদ্ধের গ্রয়োজনে উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের সীমান্তবর্তী প্রত্যেক 
জিলার প্রায় গ্রতিটি ব্যক্তি ইংরেজ কিংবা আমেরিকানদের সামরিক কাজে 
নিযুক্ত হয়। চুরি অপেক্ষা সৎ উপায়ে অধিক উপার্জন এ সময় সম্ভব ছিল। এ 
সকল স্থানে গরিবদের মধ্যেও একটিও দৈব-অপরাধীদের সন্ধান পাওয়। যায় নি। 

[ এই সম্জ্ম মাত্র দৈব-অপরাধীদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । কারণ এই সময় 
কর্মক্ষম ব্যক্তির কাহারও অভাব ছিল না। সাধারণতঃ মানুষ অন্ন সংস্থানের 

জন্য চাকুরি খোজে। কিন্ত এই সময় চাকুরিই তার জন্বে মানুষ খু'ঁজছিল। এবং 
ত৷ সত্বেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এত সত্বেও 

অন্তান্ত অপরাধীদের সংখ্যা একটু মাত্রও এদেশে কমে নি। বরং ধনী লোকেরাই 
অধিকতর ধন লাঙের জন্য জঘন্কতম অপরাধ করেছে । এই থেকে প্রমাণিত হয় 
ষে মান্ছষের অভাবই অপরাধী স্থপ্তির একমাত্র কারণ নয়। ] 

সু ত্দবরকীয় অভাব এবং স্থযোগ স্থুবিধ! প্রদানের অভাব বহু ভালে! 

লোককেও মন্দ করে তুলে । এই ভাবে বছ দক্ষ ব্যক্তিকে আমর] চিরতরে হারিয়ে 
ফেলি। বহু ব্যক্তি মনে প্রাণে চায় ঘে-_মালিক এসে স্টোর চেক করে দেখুক যে 

দে কত ভালো। তার। সব সময় তাদ্দের ভালে। কাজের স্বীকৃতি চায়। কিন্ত 
এর অভাবে তার! দেখে যে চোরদ্বেরও কোনও অস্থবিধে নেই। তারাই শুধু 
সাধুন্তার বোঝ! বয়ে বেড়ায়। এখানে পুরস্কারের ও তিরস্কারের প্রয়োজনও 
আছে। তুলে গেলে চলবে না! ষে অভাব অভিষোগ ও প্রয়োজনের তাগিদ 
মান্য মাত্রেরই আছে। বহুদিন নিধিবাদে বাড়তে দিয়ে হঠাৎ একদিন কাউকে 
চেপে ধর! নিরর্থক। এইরূপ পরিবেশে দৈব-অপরাধী স্থষ্ট হয়ে থাকে । তড়িৎ 
ঘড়িৎ বাধ! না পাঁওয়। দৈব-অপরাধীর হৃষ্টির অপর এক কারণ। আজ যদি কেউ 
বিন বাধায় কারুর জমি দখল করতে পারে, মে তখন অপর এক জমি দখল 

করতে চাইবে । এর পর এর ওর ফল-পাকুড় চুরি শুর হবে। এর পরসে এর 
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ওর ভ্ধা কেড়ে নিতে ধাকবে। তারপর অপর ব্যক্তিরাও এ ভাবে তাকে 
অনুসরণ করে গোটা সমাজকে অপরাধী-সমাজে পরিণত করে দেঁবে। 

স্বভাব এবং অভ্যাস-অপরাধীদের ন্যায় দৈব-অপরাধীদেরও অপরাধ পূর্বকন্নিত, 
্ার্থযুক্ত ও আদর্শ বিহীন হয়। সেই জন্যই তাদেরকে অপরাধীদ্দের মধ্যে ধরা! 
হয়। তবে তার! তাদের কাজের জন্য সব সময়ই অন্নতণ্ধ থাকে । শ্রধু ভাই 
নয়, স্থযোগ ও সুবিধে পেলে তার! নিজেদের শুধরে নেয়। আমি একজন দৈব- 

অপরাধীকে জানি, যে লোভে পড়ে ৫০টি টাক। চুরি করেছিল, কিন্তু সেই দিনই 
আবার কোনও এক গরিবের অনাহার-ক্রিষ্ট ছেলেমেয়েদের দুঃখে ছুঃখিত হয়ে 

তার্দের আহারের যোগাড়ের জন্য সেই চুরির টাকা কটা সে তাদের দিয়ে 
এসেছে । এই কাজ সে নিজের ও নিজ পরিবারের নানাঁবিধ অন্থবিধা সত্বেগ 
করেছিল। যতক্ষণ অপরাধীর স্বকীয় অপরাধের জন্য অন্ততাপ আসে ততক্ষণ 

পর্যন্ত তাকে দৈব-অপরাধী বলাই উচিত। আমি অপর একটি দৈব-অপরাধীকে 

জানি, যে নিজের অপকর্ষের জন্য অনুতপ্ত ত ছিলই, পরস্ত অপরাধীদের প্রতি 

সদাসর্বদাই সে একটা ত্বপণ! পোষণ করত। এমন কি, সে অপরাধ 
নিবারণের জন্ত পুলিশকে আস্তরিক ভাবে এবং বিনা স্বার্থে অনেক সাহায্যও করে 
ছিল। নিয়ে কোনও এক দৈব-অপরাধীর একটি উল্লেখষোগ্য.বিবৃতি তুলে 
দেওয়া! হ'ল। 

“শহরের আজ আমি একজন ধনী ও মানী বাক্তি। আজ আমি জন- 

সাধারণের অপকর্মের বিচার করে থাকি । একদিনের কথা মনে পড়ে । আমি 

তখন গীয়ে থাকতাম । প্রথম যৌবনের দিনে এবং বাল্য অবস্থায় কখনও একা 
একা, কখনও ব! দল বেঁধে আমরা এর ওর ফল চুরি করেছি। আমর! চুরি 
করে রস পেড়েছি ও ভাব চুরি করেছি, পুকুরের মাছও ধরে নিয়েছি-_মাঝে 
মাঝে আমি অন্যদের সঙ্গে এই কাজে ধরাঁও পড়েছি। পাড়ার লোকের৷ 
আমাকে ধরে এনেছে বাবার কাছে। বাব আমাকে মেরেছেন, »কেছেন ও 

সাবধান করে দিয়েছেন । ওই সব অপকর্ষ যদি আমি কোনও শহরে বসে 

করতাম ত এতদিনে আমি পাঁচ-ছয় বারের দাগী-চোর হতাঁম। আজ 
আমি দশজনের একজন ও দেশের প্রয়োজনীয় নাগরিক- আমাদের পঞীঘমাজ 

এবপ হুবার স্থযোগ আমাকে দিয়েছিল। তাই আঞ্জ আমি সদা শ্ব্য কোনও 
এক চোর নই। আমি এখন এই দেশের একজন ভাল নাগরিক ।” 

বালক অপরাধীদের যেমন বর্তমান যুগে প্রকৃত অপরাধীর মধ্যে ধর! হয় না, 
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ভেষনি ওই সব দৈব-অপরাধীদবেরও প্রকৃত অপরাধী বলা উচিত হবে না। 
বালক অপরাধীর বিচারের জ্য যেমন পৃথক বিচারালয় আছে, তেমনি তদন্ত 

হবার কোনও অপরাধীকে দৈব-অপরাধী বলে জানলে বা৷ বুঝলে তারও বিচার- 
বাবস্থা বালক অপরাধীর স্তায়ই পৃথক বিচারালয়ে হওয়া উচিত। বালকঘের 
ষেযন জেলে না পাঠিয়ে সময় সময় অভিভবাকদের হাতে সমর্পণ করে তাদের 
শুধরোবার স্থযোগ দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে অনুরূপ স্থযোগ ও স্থবিধা দৈব- 

অপরাধীদের দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এমন কি, দৈব-অপরাধীর। 
ধর্দি কোনও কারণে ছিতীয়বার বা তৃতীয়বার অপরাধও করে এবং সেই অপরাধ 
সমৃহের জন্য ভখনও পর্যস্ত যদি তার অনুতপ্ত দেখ। যায় তে। তাদের জেলে না 

পাঠিয়ে পাঠান উচিত সংশোধনাগারে। সাধারণ কারাগারে প্ুঠিয়ে তাদের 
উৎকট অভ্যাস-অপরাধীতে পরিণত হ'তে দেওয়া উচিত হবে না। যতক্ষণ 

ভাদের অঙ্গৃতাখ আসে ততক্ষণ পর্যস্ত তাদের সহানুভূতির সহিভই দেখা উচিত। 
[ মাহষের মধ্যে অহ্ুতাপ এলে বুঝতে হবে ষে তখনও তাদের মধ্যে নৈতিক 

অসাড়ত৷ পুরাপুরি স্বান পায় নি। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে সৎগ্রেরণা একেবারে 
দূরীভূত হয় নি। এই সময পর্বস্ত তাদের মধ্যে অপম্পৃহার সহিত সংপ্রেরণাও 
বতমান আছে। এইজন্ত অপন্পৃহা দ্বার! তাদের সুম্তবৃত্তি মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ 
হলেও পরে তাদের সংপ্রেরণার দ্বারা উহ পুনর্গঠিত হয়ে উঠে। ] 

এই দৈব-অপরাধী থেকে অভ্যাস-জনিত অভ্যান অপরাধীতে পরিণত 
হওয়ার দৃষ্টাস্তবিরল নয়। বরং উহ। প্রায়ই পৃথিবীতে হয়ে থাকে। এই 
সময় তাদের প্রতিটি কার্য সতগ্রেরণা বিবজিত হয়ে অপন্পৃহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 
এর ফলে পূর্ব-পরিচ্ছেদে বণিত কারণে এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন- হুয়। 
তৎসহ ভাদের স্বভাব চরিত্রেরও বহুল পরিবর্তন ঘটে থাকে । বক্তব্য বিষয় 
বুধার জন্যে নিয়ের বিবৃতিযূলক দৃষ্াস্তটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 

“বিশ বছর আগে কোলকাতায় আমি চাঁকুরির চেষ্টায় আমি । কিন্ত 

কোথায়ও আমি চাকুরি পাই না। অগত্যা আমি ফুটপাতে শুয়ে থাকতাম। 

হঠাৎ একদিন এক স্যাঙ্গাত জুটে গেলে। শহরে তার একট জুয়ার আড্ড৷ 
ছিল। চাকুরির লোভে দেখিয়ে সে আমাকে তারুবাড়ি আনে । আমি তাদের 
আড্ডার পাহারাদার হই। কিন্তৃহ্জুর! নিজে কখনও আমি এই ভূয়! খেলি 
নি। একদিন পুলিশ এলে আড্ডায় হানা দেয় এবং অপর সকলের অঙ্গে 
আমাকেও আড্ডার ভেতর ধরে ফেলে। জুয়া তো! সেখানে সেই সময় পুরাদে 

১৪ 
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চনছিনই, ত1 ছাড়। জুয়াড়ীদের মধ্যে কয়েকজন চোরও ছিল। জরিমান] 
অনাদায়ের জন্ত সেবার তিন সগ্টাহ আমার জেল হয়। এইটেই আমার প্রথয 
আজ।। জেল থেকে বেরিয়ে আমি কিছু দিন এর ওর দৌরে ঘুরি । কিন্ত কেউ 
আমায় ছু'-মুঠে। অন্নের সংস্থান করে দেয় না । দেশে ফেরবার মত গাড়ি ভাড়াও 
আমার ছিল না। শেষে নাচার হয়ে আমার এক পুরানে। বন্ধুর লঙ্ধানে বের হই। 
কোনও এক বেশ্তাগৃছে সেই বন্ধুটির সন্ধান মেলে । বন্ধুবর একট! চোরাই “হার 
আমাকে গছিয়ে দিয়ে সেট! বিক্রি করে টাক আনতে বলে। আমি আনমন। 

ছাবে তাতেই রাজি হই বটে! কিন্ত অনভ্যাসের দেব যাবে কোথ| ! বিক্রির 

সময় আমি বামালশুদ্ধ ধরা পড়ি। এই অপরাধের বিচারে আমার চারমাস 
জেল হয়। এর পর আমার ভীষণ অনুতাপ আনে। জেল থেকে বেরিয়ে 

আসার পর পরিচিত চোরের! আমাকে তার্দের দলে ভিড়তে বলে। কিন্ত 

আমি তাদের সেই কুপ্রস্তাবে রাজি হই না। কোনও এক গ্ৃহস্থের বাড়িতে 
জামি চাকরের কাজ নিই। একদিন বাড়িতে একটা সোনার গহন৷ হারিয়ে 
ষাক্স। বাড়ির কর্তা আমাকে সন্দেহ করে থানায় পাঠান। আমার অঙ্গুলির 
টিপ. থেকে প্রমাণিত হয় যে আমি একজন দাগী চোর । এরপর পুলিশ আমাকে 

জেল হাজতে পাঠীয়। জেলে একজন পরিচিত চোরের সঙ্গে দেখ। হয়। 
সে সব কথ। শুনে আমায় বলে-_-“দেখলে ত চাদ! বেয়ে চেয়ে'ত দৈখলে। 

এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো | ভিড়ে বাঁও মোদের লগে !, বুঝলাম পুর্ব 
সমাজে আমার আর স্থান নেই। আমাকে বাচবার জন্য নৃতন 'কোনও এক 
সমাজ বেছে নিতে হবে। আরও ছু'চার জায়গায় চাকুরির চেষ্টা করলাম। 

আমার মত একজন চোরকে কিন্ত কেউ স্থান দিল না। শেষে নাচার হয়ে 

চোরেদের দলেই ভিড়ে গেলাম। সেই থেকে দল বেঁধে আমর! চুরি করে 
ব্রেতাম। প্রথম প্রথম তার! আমাকে রাস্তার পাহারায় নিযুক্ত রাখত। 

শেষের দিকে আমি বাড়ির পাঁচিলের উপর উঠে পাহারা দিতাম। 
সন্দেহজনক লোক নিকটে দেখলে সঙ্কেত ঘারা [ শিষ দিয়ে কিংব৷ অন্য কোনও 

উপায়ে ] ভিতরের চোরদের সতর্ক করে দিতাম । এর পর আমি পাঁচিল টখুকে 
বাড়ি চুকতে শিখি। তারপর আমি তাল! ভাঙতেও শিখে নিই । এমনি তাবে 
অচিরেই আঁষি লায়েক হই। জাত-শেয়ানাদের আমি চিনতে শিখি। আপনারা 
যাদের ব্ঘভাব-অপরাধী বলেন, তাদেরকেই আমর! বলি “জাতশেয়ানী*। এই 
জাত-শেয়ানাদের আমর খুঁজে বার করে তাদের অপকর্মে নিযুক্ত করি। এরা 



দৈব অপরাধী ১৪৭ 

নিঃশবে সাপের মত চলে । এদের মধ্য কোনও ভয়-ডর নেই। তবে এরা 

বড় বোক! হয় এবং এরা স্বপ্পতেই সন্ত থাকে । আমাদের মত বাড়ির বি-চাকর 
এবং বকাটে পুস্তিদের কাছ হ'তে পূর্ব থেকে "মাল* সম্বন্ধে খবর নেবার 
কাদা কাছুন তার! জানে না। আমরা এর্দের আধুনিক যন্ত্রপাতির কায়দা 
শেখাই। আমরা চুরি সম্বদ্ধে এদেরকে নানারূপ উপদেশ দ্িই। কিন্তু এত 
মবেও এর তাদের সনাতন সি'দ কাটিই বেশি পছন্দ করে। এদের আমর 

নির্ধারিত বাটার ঘরের ছুয়ার পর্যস্ত পৌছিয়ে দিই। এমন কি জানালার বাইরে 
থেকে তার্দের আমরা বাক্স বা পেটরা৷ আদি বামালও অনেক সময় দেখিয়ে দিই। 

চুরির উপযুক্ত সময় ও উহার সুযোগ এব" প্রণালী সন্বন্ধেও এদের আমরা শিক্ষ! 
দ্রিতে থাকি।' শেষের দিকে হুজুর, আমি অনেকটা “জাত শেয়ানার্দে” মতই 
হয়ে উঠি। আমার সব কিছু ভন্ব-ডরও দূর হয়। কিন্ত মাঝে মাঝে সপ্াহভোর 
কখনও কখনও ছুই-স্ডিন মগ্তাহ অপকার্ষে আমার কেন জানি না মন আসে না। 
হুজুর! আমি তখন ধার কর্জ করে কিংবা! ফিরি করে জীবিক] নির্বাহ করি। 
এই সময় আমার কু-কার্ষের জন্তে প্রায়ই অন্থতাপ আসে । মনে হয়, আমি কি 

ছিলাম আর কি'ই বা হলাম! মনের মধ্যে নানাপ্রকার ভয়েরও উদ্রেক হয়। 
বন্ধুরা ডাকতে এসে গাল দিয়ে ফিরে যায়, আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হই 
না। কিন্ত কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন আমার মধ্যে অপকর্মের হিক। বা হিষ্ছ। 

[ ইচ্ছে] ফিরে আসে। ভয়-ডরও আমার মন থেকে বিদুরিত হয়। আমি 
তখন নিঙ্গে থেকেই দলের লোকেদের খু'ক্ধে বার করে অপকর্মে লিগ্ত হই। 

হই হুজুর! তাই হবে। আপনার! ধাকে অপন্পৃহ! বলেন তাকে আমরা বলি 
“হিন্কা ব। হিচ্ছা”। দেশবালী চোরের একে 'দিল' বলে। এই “হিস্কা বা হি বা 
দিল” আনবার জন্য আমর! মদ খাই। এই হিন্কা বা হি্থ৷ বা দিল ন। আসা 

পর্যস্ত আমাদের ষেন কেমন ভয় ভয় করে । আমরা মনে যেন এ সময় কোন 

জোর পাই না। ত] ছাড়া কেমন যেন একট! আলিম্তি ভাব আসে । কোথাও 
আমদের বেরুতেও ইচ্ছে করে ন|। 

হা, বলি শ্ুন্থন। হুর! আমার এই “হিককা বা হিষ্কা” কেধল রাত্রিকালেই 
আসে। আমার মধ্যে উহ! কখনও দিবাভাগে আদে নি। আমাদের কেউই 
দিনের বেল। চুরি করে না ব। তা করতে পারেও ন!। কিন্তু এক শ্রেণীর চোরদের 
এই হিষ্ছা। বা হিষ্কা কেবলমাত্র দিবাভাগেই আসে। এইজন্যে দিনের 
চোর এবং রাজের চোরের দূলও বিভিন্ন হর । শুরু থেকেই আমি রাজিতে চুয়ি 
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করে এসেছি । কারণ, আমার ওয্তাদ ছিল একজন রাত্রের চোর। এইজন্তেই 
আমার চুরির হিক্কা বা হিন্ব৷ বোধহয় রাত্রে আসে কিংবা আমার মধ্যে রাজ্রের 
হি [স্পৃহা ] আছে বলে আমি রাতে চুরি করি। হুজুর! আমি একজন 
মুখ্য-হুখ্য মান্য । তাই এতো। কথ! ঠিক ভাবে আমি বলতে পারি ন।। হুজুর! 
ঘ্বলে মোদের ছয় ব৷ সাতের বেশি আমর! লোক নিই না। বেশি লোক নিলে 

আত্মগোপনের অস্থবিধ। হয়। তা! ছাড1 আমাদের হিন্তায় বা ভাগেও কম 

পড়ে। 

বাবু! এর পূর্বেও আমি ছয় বার ধর। পড়েছি। সকলে আমাকে 
মাত্র এইটুকু জিজ্ঞেস করেছে যে, আমি এ চুরি করেছি কিনা ও কি করে আমি 
চুরি করলাম। কিন্ত আমি কেন এবং কি ভাবে চোর হ'লাম, এ কথ! 
আমায় কেউ জিজ্ঞেদ করে নি। আপনার মিষ্টি কথা আজ আমায় মোহিত 
করে দিচ্ছে। আজ আমার গীয়ের কথ! ও আমার ম। আর বোনের কথা৷ মনে 

পড়ছে। গত বিশ বছর আমি তাদের কোন খোঁজই নিই নি। আমার ছাতি 

ফেটে যাচ্চে, হুজুর ! এবারের মত আমায় রেছাই দিন। আমি আর কখনও 
অপকর্ষ করব না। আমি হুজুব দেশে চলে যাব। আপনারা আমাকে 

গায়ে পাঠিয়ে দিন ।৮ 
অপরাধীদের অপরাধী হওয়ার কাহিনী সব সময়েই ষে এরূপ করুণ হয়ে 

থাকে তানয়। আমার মতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উহ সত্য মনে করবার কোনও 
কারণ নেই। বরং অধিক ক্ষেত্রে অপরাধীর৷ স্ব-ইচ্ছাতেই অপরাধী হয়। তবে 
একূপ তার একদিনে হয় না এবং কার্ধগতিকে ও অবস্থাক্রমেই তা তাব হয়ে 

থাকে। 

উপরের বিবৃতিটি যদি সত্য হয় ত আমর! অপরাধ-স্পৃহাকে দিবাম্পুহ। 
ও রাত্রম্পুহ। এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আমার মতে বিবৃতিটির 
মধ্যে কিছুটা! মত্য আছে বলে মনে হয়। কারণ আমর! এখনও পর্যন্ত এমন 
একটিও প্রকৃত বা পেশাদার চোর পাই নি, যে দিন এবং রাত্রি উভয়, সময়েই 

চুরি করেছে। বরং দিনের চোরদের রাত্রে এবং রাত্রের চোরদের দিনে কখনও 
চুরি করতে দেখা যায় নি। চোরদের সম্বন্ধে এই কথাটি বিশেষরগে বঞ্গা চলে। 
অপরাধীদের শেষ পর্যায়ের “প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে ইহা! বিশেষে 
প্রযোজ্য । তবে এমন কতকগুলি চোর থাকলেও থাকতে পারে যার! রাত্রি 

এবং দিন উভয় কালেই চুরি করতে সক্ষম | যদি এরূপ কোনও চোরদলের 
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অস্তিত্ব থাকে তো তার! উর্োক্ত দিন ও রাত্রি চোর হ'তে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন 
প্রকৃতিরই অপরাধী হবে। অন্ততঃ আমি এক্সপ মনে করি। 
আমার মতে এর! প্রত্যেকেই প্রথম পর্যায়ের “প্রাথমিক অপরাধী? হয়ে 

থাকে,। এখন প্ররকতপক্ষে দিন ও রাত্রির চোরদের এই “দিন ও রাজি 

স্বভাব” অভ্যাসগত ভাবে আসে, প্রকৃতিগত ভাবে আসে কিংবা বিভিন্ন রকম 
অপস্পৃহার জন্তে তার! এন্সপ হয় তা বল!বড় শক্ত। এ সম্বত্ধে আরও 

অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। 

অপরাধীদের সঙ্গে বেস্ট! নারীদের বহু বিষরে নিকট সন্বদ্ধ আছে। তারাও 

স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস ও দৈব এই কয় শ্রেণীর বেশ্ঠাতে বিভক্ত । তাই দৈব- 
অপরাধীদের ন্যায় দৈব-বেশ্টাও দেখ| যায়। দৈব-বেশ্টাদের মধ্যে .অনেকেই 
আবার অবস্থা বিপর্যয়ে অভ্যাস-বেশ্ঠা। হয়ে উঠে। তবে তা তারা একদিনে হয় 

না। তা তারাশ্ধীন্ৈ ধীরে হয়ে থাকে । অনেকে বাধ্য হয়ে সাধারণ বূপজীবিনীর 

পর্যায়ে নেমে আসে | ভিন্নরূপ অবস্থায় ধার! সৎ ও সতী হ'তে পারত, তারাই 

বিপর্যয়ের মধ্যে অসৎ ও অসতী হয়। এ বিষয়ে কোনও এক দৈব-বেশ্তার 
নিম্নের স্বীকারোক্তিটি প্রণিধান-ষোগ্য। 

“আমার বাস ছিল বাঙ্গলার এক দুর গ্রামে । তের বছর বয়সে এক আটাঙ্গ 
বছর বয়স্ক লোকের সঙ্গে আমার সাদি হয়। চোদ্ধ বছর বয়সে আমি স্বামীর 

ঘরে আমি। আমার দেবরের বয়ম তখন যোল। ব্ষীয়ান গুরুজনদের 
সান্নিধ্য এড়িয়ে সমবয়স্ক বিধায় আমার দেবরের সঙ্গই আমি কামনা করতাম। 

কালক্রমে আমাদের ছুজনের মধ্যে একট নিষ্পাপ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। একদিন 
এক চাদনি রাতে শানেন্ ঘাটের বকুল গাছটার তলায় ছু'জনে বসেছিলাম । 

হঠাৎ আমার দেবর আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিল। আমি প্রতিবাদ 
করে উঠে দাড়ালাম । এমন সময় পিছন ফিরে দেখি আমার সোয়ামী । চুলে 
ধরে তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন। কত ক্রন্দন ও অনুনয় করলাম, কিন্ত 

কেউ আমাকে আশ্রয় দিল না। ওদিকে গুণধর দেবরেরও কোথায়ও আর দেখ! 

মিলল ন।। 

'গীয়েঠেলা" মানা। মাসী কখনও কখনও গায়ের শেষ সীমানায় 
এসে থাকত। এইদিন কলকাতা হ'তে নে বুড়ী বি-মাকে দেখতে এসেছিল। 

আদর করে সে আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসে । আত্মরক্ষার অন্য অনেক 

চেষ্টা করলাম । কিন্ত আমার মতে। এক অসহায় নারীর পক্ষে তা সম্ভব হলে 
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না। বাপ মাকে চিঠি লিখলাম, কিন্ত সেখান থেকে কোন উত্তর পেলাম ন|। 
প্রথম প্রথম বাঁড়িওয়ানীর পেটে আমার আযম যেত। শেষে চালাক হলাম ও 
লোক চিনতে শিখলাম । কিন্তু ততো! দিনে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি। 
আমাদের সমাজ আমায় আশ্রয় দেয় নি। যাকে আশ্রয় করে একনি ,হ'তে 
চেয়েছি, সেই আমাকে ঠকিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। আমাকে অবহেল। করে 
সমাজ তাকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্ত আমাকে তারা কোল দিতে রাজি হয় নি। 

তাই সমাজের ভাল ভাল ছেলেদের নষ্ট করে আমি আনন্দ পাই। তাদের 
দেখলেই আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা! জেগে উঠে। এইভাবে আমি সমাজের 
উপর প্রতিশোধ নি। আমি লেখাপড়াও শিখেছি । এতে আমার ব্যবসায় 

স্থবিধে হয় ।” 

আমার বিশ্বাস হুযোগ ও স্ৃবিধ। দ্বারা এই দৈব ও অভ্যাস-অপরাধী ও 

বেশ্তার্দের আবার সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা খুবই সহজ | কিন্তু স্বভাব- 

অপরাধী ও ব্বভাব-বেস্তাদের লন্বদ্ধে সেই কথ। বল। যায় কি? পূর্ব পরিচ্ছেদের 
এক জায়গায় বলেছি যে ওঁধধাদি দ্বার মানবের এই আদিম-বৃতি জাগ্রত কর 

যায়। তাই যদি হয় ত অন্য কোনও বিপরীত ওষধাদি ছারা তাদের এই 
স্বভাব-বৃত্তির নিবৃত্তি হয় কিনা_এ সম্বন্ধে অন্থসন্ধান করা উচিত॥ পূর্বাপর 

সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করলে এই অপরাধী ও বেশ্তাদের প্রতি আমাদের দ্্বণ! 
আনে না। বরং সেই স্থানে'আসে আমাদের সহানুভূতি | ভাদের জন্য আমাদের 
কি কিছুই ভাববার বা করবার নেই? 

[ অপরাধীদের ন্যায় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকেও উক্তরূপে চারটি প্রধান 

বিভাগে বিভক্ত করা যায়। বহু ব্যক্তি সমশ্রেণীর হওয়ায় কিংবা! স্ব স্ব 

পেশার খাতিরে সচরাচর অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে । আমার মতে তাদেরও 

উক্তর্ষপে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। পুলিশ ও উকিলগণ কার্ধগতিকে 
প্রত্যহই অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে ! এইজন্ত আমর। যেমন, শ্বভাব, মধ্যম, 

অভ্যান ও দৈব উকিল দেখতে পাই, তেমনি আমরা স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস * ও 

দৈব পুলিশও [1] দেখি। ম্বভাব-উকিলের! অপরাধীদের “ডিফে্ করার 
[ পক্ষ সমর্থনের ] মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা ও আনন্দ পেয়ে থাকেন। এমন 

অনেক খ্বভাব-উকিল আছেন ধার1 বিনা পয়সাতেও চোরদের সাহাধ্য করে 
থাকেন। আদালতে তাদের মামলাও তারা বিনা পয়সায় লড়েন। অনেক 
সময় অপরাধীরাও এই সব উকিলদের খুঁজে বার করে তাদের মাসিক মাহিনায় 
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উপদেষ্ট! নিুক্ত করেছে। তাদের তখন কাজ হয়, “চুরির আগে ও পরে" 
চোরদের পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়।। এই ভাবে এর! এদের অপস্পৃহার 
নিগ্চাশন ঘটিয়ে আত্মতৃথি লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে নিরপয়াধও থেকে ধান। 
ভাগাক্রমে এই সকল উকিলরা! অপরাধী ন! হয়ে উকিল হয়েছেন মাঅ। কয়েক 
ক্ষেত্রে দেখ! গিয়েছে যে এক-এক শ্রেণীর অপরাধীরা এক-এক প্রকারের উকিল 

নিম্বোগ করেছে। অর্থাৎ যে উকিল ঠগীদের ব। গুগাদের পক্ষ সমর্থন করেন 

সেই উকিল চোরদের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখেন না। এই ভাবে আমর! 

গুগ্াদের, প্রবঞ্চকদের, পিকপকেটার ও সি'দেল চোর প্রভৃতির জন্ত আলাদ। 

আলাদ! উকিল নিযুক্ত হতে দেঁখি। 
কোনও এক স্থদক্ষ উচ্চপদের পুলিশ অফিসারের মুখে গুনেছিলাম ষে, 

বাঁড়িতে চুরি হওয়ার পর ফরিয়াদি থানায় এসে এজাহার ন| দিয়ে উকিলের 
খোঁজে বাঁ হপে এবং উকিন সঙ্গে করে তবে থানায় এলে বুঝতে হবে বে 
ফরিয়ার্দির নালিশটি সর্বেব মিথ্য। ও সান্ধান | এই বিশেষ বাক্যটি এই ধরণের 

উক্কিলদ্দের উপরেই প্রঘোজ্যা। 

সাধারণতঃ শ্বভাঁব ও মধ্যম-উকিলদের আমরা ফৌজদারী কোটে এবং 
অভ্যাস-উকিলদ্দের ফৌজদারী এব. দেওয়ানীতে প্র্যাকটিশ করতে দেখি। 
দৈব-উকিলের। গ্রায়ই প্র্যাকটিশ করেন না । এর প্র্যাকটিশে অরুতকার্য হন্নে 

শেষ বরাধর ফার্ম ব1 ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী বা অনুরূপ কোনও চাকরি গ্রহথ 
করেণ।* তবে এদেশের অধিকাংশ উকিল সৎ ও সাধু চরিত্রেরই হবে 
থাকেন। 

অপরাধীদের মহিত বেশ্তাদের সন্বদ্ধ চিরস্তন ও শাশ্বত যুগের। প্রত 
অপরাধীর্দের বেশ্। না হ'লে একদিনও চলে না । অনেক সময় বেশ্ত। নারীদের 

জন্মেই বহুবিধ অপরাধ সংঘটিত হয় । অপকার্ষের জন্তে বেস্টাগৃহ থেকে হাত 
করে তার লুষ্টিত দ্রবাসহ বেস্াগৃহেই ফিরে আসে এবং সকাল ন হওয়া পর্যন্ত 
দেইখানে অপেক্ষা করে। তা! ছাড়। বেশ্তা এদ্বের কাছে মাদক ভ্রব্যের স্তায়ই 
প্রিয় । ত্বভাব, অভ্যাস ও দেব বেস্তা সম্বন্ধে পূর্বেই বল! হয়েছে। ভাষের 
বিষয় এখানে পুনরুক্তি করা নিশ্রয়োজন । 

এই উকিল পুলিশ ও বেশ্তাদের ছাড়া আরও কয়েকটি পেশ! বাঁ বৃত্তি আছে 

থে মকল পেশ] ও বৃত্তিতে অপরাধী হবার যোগ ও সুবিধা লর্বাপেক্ষা বেশি। 
 উহ্থাদের দৃষ্টাস্ত স্বরূপ ব্যবসায়ী এবং সৈনিকদের বিঘয় বল যায়। যুদের সমন 
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সৈম্বগণ ও ব্যবসাক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণ লোভ বশতঃ ষে কোনও মুহূর্তে অপরাধী 
হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে | এই ব্যবসায়িগণ যেমন স্বভাব, অভ্যাস ও 
দৈব ব্যবসায়ী হয়, সৈনিকরাও তেমনি স্বভাব, অভ্যাস ও দৈব সৈনিক হ'লেও 
হ'তে পারে। এমন অনেক স্বভাব-ব্যবসায়ী আছে, যার! প্রেরণাগত [ ইম্ট্িং ] 
ভাবে ব্যবসা করৈ এবং ব্যবসাক্ষেত্রের বাইরে অন্ত কোনও বিষয়ে তাদের বুদ্ধি 

একেবারেই খোলে না। এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের নির্বোধের 

মতই মনে হয়। 
আদিম মানুষ, ম্বভাব-বেশ্তা ও স্বভাব-সৈন্য অপরাধীদের নিকট আত্মীয় 

বল! যেতে পারে। এই কারণে এই ত্রিবিধ ব্যক্তিদেরই আমর উন্ধি 
ধারণ করতে দেখি। অপরাধী, আদিম-মানব ও সৈন্যগণই সাধারণতঃ উক্কি 

ধারুণ করে। এ সম্বন্ধে জোর করে কোনও কথা ব্ল। চলে না। কেন ন৷ 

অনেকে আবার খেয়াল মত বা শখ মেটাবার জন্য উত্কি ধারণ করলেও পরে 

এজন্য এ'র! অনুতপ্ত হন এবং সেই উক্কি উঠানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। 

কিন্তু এই উির ক্ধন্ত গর্ববোধ করেনস্এমন মাহষেরও এদেশে অভাব নেই। 

ভাই এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। 
[উপরের তথ্য হতে আমরা বুঝতে পারি ষে বহু অপরাধমূখী গ্রাহ্য 

তাদের অস্তসিহিত অপন্পৃহা কত্রিম উপায়ে বহির্গত করে দিয়ে নিজেদের 
নিরপরাধ করতে সক্ষম হন। মাহ্ষের মধ্যে আদি অপম্পৃহার অবস্থিতির 
ইহা! অপর এক বড প্রমাণ রূপে বিবেচিত হতে পারে । ] 

উকিন এবং ব্যবসায়ীদের ন্তায় অনেক সাহিত্যিক৪ উপরোক্ত রূপে 
চরিত হুষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের বাড়তি অপন্পৃহার নিক্ষমণ ঘটিয়ে থাকেন এব" 
এইরূপে কোনও রকমে নিজেদের নিরপরাধ রাখতে সক্ষম হন। এ'র৷ প্রায়ই 

এদের নায়ক-নাঁয়িকাদের দ্বার নানাক্সপ অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নিজেদ্বের 
অপরাধ-স্পৃহার উপশম ঘটান। অপরাধ- সম্বন্ধীয় কথাবার্তা, আলোচনা, লেখা, 
চিন্ত। ও স্বপ্পের মধ্যে দিয়ে অনেক অপরাধমুখী ও নিরাপরাধ ব্যক্তি প্রতিষ্দিন 
নিজেদের অপরাধ-স্পহার নিফাশন ঘটিয়ে নিজেদের নিরপরাধ রাখতে সঙ্খাম 

হুন। এইভাবে প্রতিদিন আমরা যে সব অপম্পৃহ বাকৃ-্রযোগ, কুসঙ্গ ও 
প্রনোভন গ্রভৃতি দ্বারা সংগ্রহ করি, তা-আমরা উপরোক্তভাবে নিফাশিত করে 
দিয়ে অপম্পৃহার উপশম ঘটিয়ে নিরাপরাধ থাকি । 

, এরই একই কারণে যে পকল পুরানো চোর পুলিশের “ইন্করমারখ হয়, 
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তাদের অনেকেই আর চৌর্য কার্ষে হাত দেয় না। বহুদিন ইনফরমারি করার 
পর ইচ্ছ! সত্বেও তারা! আর অপরাধ করতে পারে না। এদের অপস্পৃহা 
উক্তরূপ পৃথক ও ভিন্নরূপ প্রণালী ছারা নিফাশিত হয়ে যাওয়ায় তার। নিরাপরাধ 
থধাকে। 

এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি সত্যকার বিশ্বাপী বা সাচ্চা ইনফরমারের কথা 
বলেছি। যে সকল ইন্ফরমার ছুই দিকে কাটে, তারা কখনও সত্যকার 
ইন্ফরমার নয়। তারা ইন্ফরমার [প্রাইভেট গোয়েন্দা! ] হয়, তাদের অপ- 
কর্মের সুবিধার জন্যে । একদিক দিয়ে ষেমন তারা শক্রমিত্রকে ধরিয়ে দেয়, 
তেমনি অপর দিকে তারা নিজেরাই আবার অপকর্ম করে। এদের প্রকৃত 
উদ্দেন্ত থকে পুলিশকে কিছুট] খুশি করে নিজেদের অপকর্মের স্ববিধে করে 

নেওয়া । এর! বিপক্ষ-পক্ষীয়দের ধরিয়ে দিলেও দলের কাউকে এরা কখনও 

ধরায় না। “আসলে এদের অপরাধ-স্পৃহা' চিরাচরিত প্রণালী ব1 চিন্তার 

মধ্যেই প্রবাহিত হতে থাকে । কিন্তু এই সকল ইন্ফরমারদেরও [ গুধচর ] 
আবার কিছুদিন ইন্ফরমারি করার পর অপকর্ষে বিমুখ ও বীতশ্রন্ধ হ'তে দেখা 
গ্রেছে। 

এই সকল ইনফরমার-চোরদের নিরপরাধ হওয়ার দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করে 
আমি বন্ছ পুরানো চোরকে ইন্ফরমার বানিয়ে উপরোক্তভাবে অপরাধীদের 
নিরাপরাধ করা যায় কিনা, সে মন্বদ্ধে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি বুঝি 
ফে, এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে অপরাধস্পৃহা নিক্ষমণ করে দিয়ে অপরাধমুখী 
মাঙ্গব নিরপরাধ থাকতে পারে । আমার মতে সকল প্রকার অপরাধীর 

চিকিৎসা উপরোক্তরূপে করা যায়। 

ক্বভাব-অপরাধীর্দের চিকিৎসা স্বায়ুর উপর কার্যকরী বিশেষ ওধধের 

সাহাষো করা উচিত। এস্ছাড়। স্বভাব-অপরাধীদদের কোষ্ঠ পরিষার রাখা 

ও দ্বুমের উধধের প্রয়োজনও সার্বাপেক্ষা বেশি। স্বভাব অপরাধীদের চিকিৎসা 
কোনও কোনও বিষয়ে কতকট1 পাগলেরই চিকিৎসারই অন্গরূপ হয় । অভ্যাস- 

অপরাধীদের বিপরীত শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশেব মধো এনে [ সাজেস্শন ] বাক- 
প্রয়োগ ছারা চিকিৎসা! কর! বিশেষ প্রয়োজন ; এমনি ভাবে পর-বাক্-প্রয়োগ 

ঘারা তাদের স্ব-বাক-প্রয়োগে সক্ষম করে তাদের অতি সহজেই নিরপরাধ কর! , 
যায়। অপরাধ-রোগীদ্বের চিত্ত বিশ্লেষণের দ্বারা চিকিৎসা করা উচিত। 
ওধধাদির ঘারাও তাদের চিকিৎস! করা যায়। 
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অপরাধীমাত্রেরই চিকিৎসার পূর্বে চিকিৎসকের দেখ! উচিত যে অপরাধী 

বিশেষের কোন দৈহিক রোগ আছে কিনা, ভাদের কোষ্ঠ কিরূপ পরিষার আছে 
এবং তাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিক! ও দত্তের অবস্থাই ব। কিরূপ। তাদের এই 
সকল দৈহিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পর মানসিক চিকিৎসায় হাত দিলে 
তবেই সুফল ফলবে বলে আমি মনে করি। অপরাধীদের চিকিৎস। পদ্ধতি 
সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদে এই নকল চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা কর ষাবে। 
এ স্থলে অপরাধ-চিকিৎস! সম্বন্ধে কিছুটা! আভাব দেওয়। হ'ল মাত্র। 

অন্তায়ী ও পাপীর। অপরাধীদের অগ্রদূত হওয়াতে ওদের মধ্য হতে প্রায়ই 
দৈব অপরাধীর স্থি হয়। তবে বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র স্বল্প কয়েকজন 
তাদের পাপ ব! অন্তায়ের মা! ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ক'রে অন্তায়কারা থেকে পাগী 
ও পাপী থেকে অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। এইজন্ত অধুনাযুগের সর্বসমাজের 
সভ্য মান্য অন্তায়কারী ও পাপীদের জন্য কোনও পাখিব শান্তির ব্যবস্থা করে 

নি। তবে ক্রমবর্ধমান পাপ ব। অন্যায় কার্য অপরাধী হবার পথ প্রশস্ত করে। 

একজন উৎকট বালক-অপরাধী প্রথমাবস্থায় অত্যাচারী ও পাগী ছিল। কিন্ত 

সে পরে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়। উক্ত বালক অপরাধীর অভিভাবকের 
তৎকালীন বিবৃতি থেকে কিছু অংশ নিষ্নে উদ্ধত করা৷ গেল। 

“ছেলেটির বাপ-ম। হঠাৎ মারা যাওয়ায় পড়শীর তাকে আমার কাছে 
গছিয়ে দ্েয়। ছেলেটি তখন নিতান্ত শিশু। সম্পকিত আত্মীয় বিধায় আমি 

তাকে ফেলতে পারি নে। আমার স্ত্রী কিন্ত ভাকে একেবারেই" পছন্দ করল 
না। সে তাঁকে প্রায়ই মারধর করত। দ্বেখাদেখি আমার পুত্রেরাও তাকে 
মারত। প্রতিরোধ ব৷ প্রতিশোধের প্রয়াম পেলে আমার স্ত্রী, এমন কি বাড়ির 
চাঁকরও তাকে মারধর এবং তিরম্কার করেছে । ফলে সে প্রায়ই বাইরে বাইরে 
ঘুরতো। পাড়ার বখ। ছেলেরাই হ'ত তার সঙ্গী । সে বাচ্চ। কুকুর বা ছাগল- 

ছানা, ঘাকে পেত তাকেই মারত। ভিখারী দেখলে সে -তাদের গায়ে কার 

ছুঁড়ত। অপেক্ষাকৃত ছূর্বল শিশুদের সে মারধর করত। ছুর্বব্রের উপর 
অত্যাচার করা যে একট! সনাতন নীতি, এরূপ একট! খারণা শৈশব অবস্থাতেই 
তার মনে শেকড় গাড়ে। 

হ্যা! আহি শ্বীকার করি মে এইকপ অবস্থার জন্ত আমাদের অবহেল। ও 

অশ্রস্কাই দায়ী । একদিন ভাড়ারের জানাল গলে আচার চুরি করার সময় যে 
ধরা গড়ে। গ্রহৃত হওয়ায় পর ?স বলে ওঠে-“নকলকেই ডেকে আচার 
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খাওয়ান হয়, আর আমার বেলায় খালি “বেরে। বেরো' । আচার খেতে আমার 

ইচ্ছে ইন্ন না বুঝি? ছেলেটি তখনও শিশু । শিশু-মনের এই মকাতর নালিশ 
আমাকে অভিভূত করে। কিন্ত আমি আমার স্ত্রীর ভয়ে তার প্রতি কোনও কূপ 
সুবিচার করতে পারি নি। এ বিষয়ে পুর্বদিনের মত আজও আমি তেমনি 
অক্ষম। জানি না, আসল অপরাধী কে? সে, না আমি, না আমার স্ত্রী? 

উপরোক্ত শ্রেণীর দৈব অপরাধী ব্যতিরেকে নিয়োক্ত অন্য এক শ্রেণীর দৈব 
অপরাধী আছে। মধ্যম অপরাধীদের মত দৈব অপরাধীর! দুইটি পৃথক 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত । এই উভদ্ব শ্রেণীর দৈব-অপরাধী হতে প্রাথমিক-অপরাধী 
সট্টি হতে পারে। উপরে ওদের প্রথম শ্রেণীর দৈব অপরাধীর কার্ধযকরণ 

উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষণে নিয়ে ওদের দ্বিতীয় শ্রেঈীর [ সাম্প্রতিক কালে স্থষ্ট ] 
অপরাধীদের সদ্ধে বল! হবে। 

এই 'শেযোজ শ্রেণীর অপরাধী দেশের বহু স্থানকে “উপক্রত এলাকার'ও 

'অধম করে তুলেছে । এই সকল ব্যক্তির! গ্যালষ্টারিসম'এর অতি পক্ষপাতী। 
এদের নীতি আদশ ধর্শ জান, সামাজিক-বোধ কোনও কিছুই নেই। প্রচণ্ড 
বাঁধা'তে মাত্র এরা পলায়নপর হয়। এদের সংবাক্যে নিরস্ত করা যায় ন|। 
আর্শ না থাকয়ি স্থপিরিশুর ফোস'কে এদের বড়ে। ভন্ন। 

[ আশ্চর্য-এই যে যারা অন্যের নিকট হতে উৎকোচ নেশন 
তাদের অন্যকে উৎকোচ দ্বিতে হলে তারা অভিযোগ করে। যারা 
অন্যের জমি দখল করে তার! নিজেদের জমি অন্যের! দখল করলে 
নিন্দামুখর হয়। এজন্য জনগণ কি করে তা না৷ বিবেচনা করে 
জনগণ মনে প্রাণে কি চাঁম্স দেইটেই গণতন্ত্রের দেখা উচিও। 
অধিকাংশ ব্যক্তিদের খুশী করতে প্রপ্া্দী জলপ্রিক্ন গভর্মেপ্টের এই- 
টুকই দেখতে হবে। ] 

এই শেষোক্ত দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীদের মূল কারণ স্থানীয় বেকারত্ব ও 
জীবিকার অভাব এবং শিক্ষা দীক্ষার এবং ছুর্বল আইন শৃঙ্খলা এবং তৎনহ 
প্রতিরোধকারীদের সাহস ও সঙ্ঘটনের অভাব । 'এই ধরনের অপরাধীরা গবানীয় 

হয়ে থাকে । অর্থাৎ স্বপল্লীর চতুর্দিকে এর! অপরাধ করে থাকে । সামাজিক 
বন্ধন মুক্ত হওয়া ইহার অন্যতম কারণ। একই স্থানে 'বহু-পুরুষ' বনবাসী'দের 

মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় কম থেকেছে । এর! এমন পর্যায়ে এসেছে যে এক্ষণে 
ইহাকে অন্তায়ী বা পাী বললে ভূল হবে। 
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বর্তমান ভারতে শেষোক্ত উপশ্রেণীর দৈব অপরাধীদের সংখ্য। ভ্রত বর্ধমান। 
কারণ--এর1 অপকর্মে বাধ! ন! পাওয়ায় ওদের যনে ভয় নেই। বিনা বাধায় 

বাবিনা দণ্ডে অপকর্ম কর! সম্ভব হলে ধীরে ধীরে বহু ব্যক্তি অপরাধী হুবে। 

না শহর না পল্লী অঞ্চলে এর! দূল বেঁধে পাইপ গান সহ গৃহস্থদের দ্রব্যাপহরণ ও 

নারীদের উৎপীড়ন করেছে। এর! আনে ভয়ে কেউ পুলিশে নালিশ জানাবে 
না1। উপরস্ধ পূর্বের মত পুলিশও উহা! দমনে তৎপর হবে না। [এ সম্বন্ধে 

পুলিশদের সংবাদ সংগ্রহ করে নিজেদেরই উদ্ভোগী হওয়া উচিৎ ] এরা এইভাবে 
ধীরে ধীরে কিংবা! ভ্রুত গতিতে প্রাথমিক অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। পুবের 
মত গ্রামীণ মানুষ এদের ঠেডিয়ে মারতে পারে নি । সেই ক্ষেত্রে তাদের পুলিশের 

খগ্সরে পড়া! বা ফৌজদারি সোপার্দ হওয়ার সভাবন!। নিরীহ পন্দী গ্রাম 
গুলির প্রবেশ পথে এর! বার করাতে এদের আরও স্থবিধা। 

গভমেণ্ট এদের রক্ষা করতে অপারক হলে এদের আত্ম রক্ষার্থে আইন স্বহন্তে 
নেবার অধিকার স্বীকার করুন| একদল বেকার চাঞ্রী না পেয়ে অর্থ ক করে 
চাববাষ করলো। কিন্তু--অন্য বেকার দল তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ পর রাজ্রেই 

লুঠ করে নিল। এইকপ অবস্থায় পূর্বোক্ত দলের মনে হবে যে শেষোক্ত দলের 
মত এন্ধপ লুঠ পাট করাই শ্রেয় । রক্ষণ ব্যবস্থার অভাব এই দৈব অপরাধীদের 
সংখা। ভ্রুত বদ্ধিত করে। 

[ বিগত মার দাঙ্গ কালে কারও অর্থের প্রয়োজন হুলে তার ব্যাঙ্ক থেকে 

কর্জ করে নি। তারা কেউ ক্জন্ত পিতামাতার নিকট আব্বার করে নি। 
পাইপগাঁন হাতে তারা পথিকদদের অর্থ কেড়ে নিয়েছে। প্রতিটি ছিনতাইয়ের 
পরে অন্গৃতাপের বদলে তাদের মধ্যে দেখ। গিয়াছে বিজাতীয় উল্লাস। এক 
পাড়ার তরুণ অন্ত পাড়ায় গেলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। সাম্প্রদায়িক 

মহাদাঙ্গ। কালে রাস্তার এপারে ওপারে ষ! কিছু মারামারি । কিন্ত তখন এক্ 
বাটীর উপর তলার ও নিচের তলার ফ্ল্যাটের লোকেদের মধ্যে বিবাদ ছিল। 

[ কারণ-_রাজনৈতিক অলীক মঙভে। ] ছোটর। বড়োদের অঙ্গকরণে বন্ধ 
হতে। এবং গুরু পরম্পরায় অপরাধী হতো। 

পূর্বে একদল তরুণকে পথে দেখলে লোকের মনে ভরসা আসতো | এক্ষণে 

তার! ভীত হয়ে ভাবে ধন প্রাণ সহ এ স্থানটি অতিক্রম করতে পারবো তো। : 
একপ অবস্থাম্ব গ্রুতিটি দেশে লোকে ছুর্বল গভর্সেপ্ট বদল করতে ব্যগ্র হয] 

স্বভীব অপরাধীরা ও অন্তান্ত উৎকট অপরাধীর। গহন বত্যিসমূছে আশ্রয় 



দৈব অপরাধী ১৫৭ 

গ্রহণ করে থাকে । তদচন্প এই লকল দৈব ও প্রাথমিক অপরাধীর! বিভিন্ন 
রাজনোতক ধলের পক্গপুটে আশ্রয় পার়। সাধারণ অপরাধসমূহকে ওর! 

রাজনৈতিক বর্ণ আরোপ করে আত্মরক্ষা করে। এই ভাবে তারা সমগ্র দেশকে 
সভ্য ও নিরাপরাধ মানুষদের বাসের অযোগ্য করে তুলে । ফলে শিক্ষা দীক্ষা 
গবেষণ চারু কল ও সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের স্পৃহ। দেশ থেকে অর্ভহিত হয়। 

দেশে বহু পার্টি থাকলে গণতন্ত্রে মাথা গুনতির দিনে ] ভোট সংগ্রহে 
সার্থক হতে হুলে সৎ মাহ্ুষকেও বারে বারে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ 

করতে হয়। এতে তারা নিজেরা বহুবিধ কারসাজী গ্রহণে বাধ্য তো! হুনই, 
সহশ্র সহশ্র তরুণদেরকে ও এরূপ ভাবে নিষুক্ত করে তার। তাদের পরবিষেষা 
করেন। এ স্ময্ন পারস্পরিক বিদ্বেষ ও উত্তেজ্রনা অপন্পৃহার সহায়ক হয়। স্থুল 
বৃত্বির বেশী এবং সুত্ষ বৃত্তির কম অন্ুণীলন অপন্পৃহার বহির্গমনের সহায়ক । 
এ জন্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পার্টি থাকলে পাটি বিদ্বেষ কম থাকে এবং 

অন্যায়ের সঙ্গে বারে বারে আপোষ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। একটি 
পার্টি থাকলে রেধারেষি ও দল] দলি পাটির বাইরে আইনান্্রাগী জনগণকে 

বিব্রত করে না। 

[বলা বানুল্য-_দেশের অধিকাংশ মানুষ সুশিক্ষিত সৎ ও সাধু এবং 

আইনান্ছরাগী ন। হলে গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর । এতে একজন শাসকের পরোক্ষ 

এবংসীমত অন্যায়াচরণের ব্দলে সংখ্যাতীত ব্যক্তির ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ অনাচার 
ও উৎপীড়ন সমগ্র জনগণকে সহ করতে হয়। ভূলে গেলে চলবে না যে 
অধিকাংশ মানুষ এদেশে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্পৃহ থেকে শান্তিতে বসবাস 
করার পক্ষপাতী । স্ুরক্ষণের জন্যই এর একদিন বিদেশী শাসনকে ভারতে 

আহ্বান করে এনেছিল। স্বতংস্ফৃত নিবাচন ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি বিশেষস্ 
ছিল। এজন্য--রান্থীয় দল ব৷ পার্টি-সবন্ব নির্বাচন এদেশের স্বাভাবিক শাস্তি 
বিশ্বিত করেছে। অন্ততঃ পল্লীঅঞ্চলে এ গুলি নৃতন করে স্থাপন করার 
যৌক্তিকতা! নেই। দেশ উপযুক্ত না হলে ডেমক্রে্ী অকারণে বিদ্বেষ ও ঘলাদলি 

সৃষ্টি করে। দেশের স্বার্থের চাইতে তখন পার্টির স্বার্খই তাদের বেশী হয়। 

[ রাজনৈতিক দল সমূহের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা! ক্ষমতাসীন দলকে 
ওদের দমনে রক্ষীদের [ পুলিশ ] নিয়োগ করতে বাধ্য করে। এতে ত্বভাবতঃই 
রাষ্ট্রের পুলিশকে কিছুট। আস্বারা দিতে হয়। সেই ক্ষেতে পুলিশের মধ্যে ছুর্নাতি 
দ্বমনে স্বভীবতঃই অন্থুবিধা। হবে। পুলিশ ছূর্নাতিমুক্ত ন৷ হলে অপর্াধীফের দমন: 
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করা কঠিন কার্য। গভর্মেপ্টের অন্তান্য বু বিভাগ অম্পর্কেও এই একই সত্য 
প্রযোজ্য | তজ্জন্ত--জনমত গঠনে প্রচারকার্য সংবাদপত্র ও সভা প্রভৃতির 
মধো সীমাবদ্ধ রেখে সহিংস বিক্ষোভাদ্দি থেকে বিরত থাক উচিৎ। পুলিশকে 
নিয়োগ করতে হতে পারে এমন কোনও কার্য দেশের মঙ্গলার্থে ন৷ করাই 
সমীচীন। অন্তধায় জন বিক্ষোভ দমনে সাধারণ পুলিশ নিয়োগ না৷ করে তজ্জন্ত 
পৃথক পুলিশ দূল স্থ্টি করা উচিৎ। এই বিষয়ে অহিংস আন্দৌলনসমূহ সর্ব 

বিষয়ে মঙ্গলকর | ] 
ভজ্ঞন্ত মন্ত্রীগণের পক্ষে সাভিস সমূহে অযথ হস্তক্ষেপ করা উচিৎ হবে না । 

বাবস্থাপকমভা। সমূহ আইন তৈরী করে কর্মকত্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও 
ক্ষমত। দিয়েছেন। এগুলি ঠিক মত প্রতিপালিত হচ্ছে কি'না' এই টুকই মাত্র 
তাদের দেখা কর্তব্য । (6) 

প্রতিষেধক ব্ূপে এ'র' প্রতিটি পল্লীতে বাছ। বাছ। সন্দেহাতীত চরিত্রের 

চ্চ শিক্ষিত ও সম্মানি ব্যক্তিদের একটি করে সংস্থা তৈরি করে তাদের 

প্রয়োজনীয় ক্ষত! দিলে গভর্মেশ্টের পক্ষে ভার! জনগণের মধ্যে সততা। ও দক্ষতা 
আনতে সক্ষম হবেন। ভীত সম্ত্স্ত নাগরিকরা এদের নিকট অকপটে তাদের 

অভিযোগ ও অস্থবিধ! জানাবে । এই ভাবে কর্মকৃত্যনযূহকে ওঁরা সৎ করুতে 
সক্ষম হবেন। তবে-_-সব ক্ষেত্রে এদেরকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তার 

অধীনে রাখতে হবে। কারণ-_প্যারালাল গভর্মেন্ট কোনও কালেই উপকারে 

আসে না। 

ভালো ব! মন্দ পারস্পরিক তথা! রিলেটিভ্ হয়ে থাকে। একসময়ে ষে 

ভালো অন্ত সমরে সে মন্দ । একজনের পক্ষে ষে ভালে অন্ত জনের পক্ষে সে 

তানয়। এক সময়ে সৎ নারী অন্ত সময়ে অসভী। এ জন্য ব্যবসায়িক 

ভিত্তিতে [ দূরদৃষ্টি সহ ] মানুষকে গ্রহণ করতে হবে। এক স্কানের সং ব্যক্তি 
অন্ত স্থানে অসৎ হয়। ্বদেশে যে যা করে নি বিদেশে সে তা করেছে। 

[ নময়্ে বিবাহ না করা অন্ত একটি অপরাধ । এর! দাদগিত্ব গ্রহণে অক্ষম ও 

স্বভাব ভীরু হয়ে থাকে । বিবাহ মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য আনে 
ও উচ্ছৃ্থলতা বিদূরিত করে। উহ! সর্বযুগেই অপরাধীর সংখ্যা কমানোর 

(£) গণত যেজরটির স্বার্থে যাইনরিটির স্ভাব্য স্বার্থ হরণ করে। তাই সংখ্যালঘুদের বিদবী 
কিংবা অপরাধী হতে দেখা যায়। তচছুপরি ওঁরা জীবিত ব্যক্তিদের স্বার্থ দেখলেও ভবিষ্যত 
অদাগত বংশীযদের স্ছার্থ দেখে না। 
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অন্ততম নহায়ক। অবিবাহিতর। প্রায়ই নিউরেটিক কিংবা যৌনজ-রোগী এবং 
অপরাধ রোগী হয়। এজন্স-_ক্ষমতাপীন ব্যক্তি ও রাজকর্মচামীদের অবিবাহিত 
থাকা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক পূর্বে তরুণ-তরুণীদের সময়ে বিবাহ 
দেওয়ায় অপরাধী কম ছিল। অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষদের [চাকুরে নারী 
সহ ] উপর বেশী ট্যাক্স ধার্য করা উচিৎ । 

বিশানকাত্ রণতরী একদিন লৌহতপে পরিণত হবে। কিন্তু একটি হ্ষুতর 
পিপীলিক। ভার বংশের ধারার মধ্যে অনন্তকাল বেঁচে থাঁকবে। অবিবাহিত 
তরুণ তরুণীদের ইহা! উপলব্ধি কর! উচিৎ । 

চুরিব মামলার এক তরুণ ফরিয়ার্দী আমাকে বলে ছিল “আই ক্ল্যান নই 
এফোর্ড এ' ওয়াইফ। বাড়িভে এর! ব্যাচিলার বধপে থাকায় এন্সপ চুরি 
ওখানে হচ্ছে। আমি সমগ্র বৎসরে চুরি হওয়া ও হারানো ব্রব্যা্দির একটা 

হিসাব তৈরী করে দেখাই ষে ওতে সে ছুজন ওয়াইফ মেনটেন করতে 
সক্ষম । গৃহিনীরাই একমাত্র তৃত্যার্দি কনট্রোৌল করতে সক্ষম হন। বিবাহ 

না করলে খবচ না! কষে উহ! বনু গুণে বাড়ে। অবিবাহিত'রা নান ভাবে 
এক্সপ্নয়নেটেড, হয়ে থাকেন। যে হেতু উনি অবিবাহিত সেই হেতু তাকে অধথ। 
অন্যের দায়িত্ব নিতে হয়। 

তবে অহেতুক বংশ বৃদ্ধি ও জন বৃদ্ধি অপরাধী স্থষ্ট্রর সহায়ক হয়েছে। 
অপরাধীদের সংখ্যা কমাতে হলে জন সংখ্যা কমাতে হবে। অতগুলি পুত্র 
কন্তার্দের প্রতি সমভাবে লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়। উপরন্ত আধিক সমস্যা সকলকে 
উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা! দেওয়ার প্রতিবন্ধক হয়। পরিবার ভারাক্রান্ত ধ্যক্তিদের 
দ্বারা কোনও জনহিতকর কার্ধ কর! সম্ভব হয় না। খাদ্য সীমিত থাকাতে পূর্বে 
যুরোপীয় রাষ্ট্রগুলি অপরাধপ্রবণ ব্যজিদ্ের স্ব ন্ব কলোনিয়াল দেশগুলিতে 

তাদের বাড়তি জনগণকে স্থানাস্তরিত করে নিজেদের দেশগুলিকে অপরাধী 
মুক্ত রেখে ছিল। কিন্তু এযুগে তা সম্ভব না! হওয়ায় ওদের দেশগুলিতে 
জনসংখ্যা কমানোর ভাগিদ এসেছে। 

বহু সন্তানের জনক জনৈক বন্ধু আমাকে সখেদে বঙ্জেছিন : একটি পুত্রকে 
£ মনের মত করে মান্য করে তুলবো । অন্তগুলির হাতে একটা ছুরি ও চার 
আন। পয়স। তুলে দিয়ে বলবো যে “ঘা লুটপাট করে খেগে ব1। গ্রকারাস্ধরে দেশে 
দেশে ও ঘরে ঘরে আমরা এই দৃশ্ঠ দেখছি ও ভবিব্বুৎ চিন্তা! করে মৃহ্যূহ্হ ভীত 
ও অতিষ্ঠ হুচ্ছি। 



॥ অ£ম অধ্যায় ॥ 
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নিরোগ-অপরাধীদের এবং তাদের বিভাগগুলি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রবন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন! করা হয়েছে। বর্তমান পরিছেদবে কেবল মাত্র মন-রোগীদের 

দমগোত্রীয় অপরাধ-রোগীদের সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে । অপরাধ- 

রোগীর! ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা সহজ এবং জটিল। এই উভয় প্রকার 
অপরাধ-রোগীদের সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদটিতে আলোচন। করা হবে। 

অপরাধ রোগী 

লা উৎট 
[ শ্বায়বিক ] [ মানসিক ] 

|]. 7... | 
বিস্তৃত সীমিত 

বিভিন্ন প্রকার বিকৃত ফ্েনম্পৃহ। সম্বলিত মানুষের সহিত বিবিধ প্রকার 

অপরাধ-রোগীদের তুলনা কর! চলে। মনোরোগীদের চিকিৎসায় যেমন 
রোগীদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি অপরাধরোগীদের চিকিৎসার জন্য 

উহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় । নীরোগ-অপরাধীর। নিজেদের নিরাময়ের জন্য 
কামনা করে না। কিন্ত এ অপরাধ-রোগীরা৷ মনোরোগীদের মত নিজেদের 
নিরাময়ের অন্ত উদগ্রীব থাকে। তজ্জন্য ওদের চিকিৎসায় ওদের সাহাষ্য 

প্রায়ই পাওয়া ধায়। মনোরোগীদের মত অপরাধ-রোগীদেরও চিকিৎসার্ধে 
তাদের রোগ সম্পকিত যাবতীয় তথ্য ব্যক্ত করাতে হুবে। অন্যথায় 

তাদের নিরাময় করা কঠিন হয়। ওদের ক্ষেত্রে তাদের বংধধারা ও বংশ- 
গত দৈহিক ও মানসিক রোগ এবং পরিবারা'দি ও এ রোগীর এবং তার' পিতা 
মাতার অতীত জীবন সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তাদের 'জীধনের 

গ্রতিটি ঘটন। ও দুর্ঘটন। সম্বন্ধে তথ্যাদিরও এতে প্রয়োজন হয়। 

অপরাধ-রোগীদের অপরাধ-রোগ সমূহের বহুবিধ কারণ আছে। নির়োগ-. 

অপরাধীদের মত এদেরও চিকিৎংসার্থে এদেরকে বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেধীতে 
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বিভক্ত করতে হবে। এদেরও এক এক শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর চিকিৎসা! এক 
এক প্রকার হয়ে থাকে । এদের সম্বন্ধে আমি এই পরিচ্ছেদে বহুবিধ ঘটনাসম্ভুভ 
উদ্দাহরণ সহ আলোচনা করেছি। 

[ অপরাধ চিকিৎন! নিবন্ধে এদের সম্বন্ধে আমি আরও বিস্তৃতরূপে 
অলোচন1! করবো । এই অপরাধ-রোগীর বিবিধ কারণে এখন ক্রমবর্ধমান । 

বর্তমান পৃথিবীতে এরা নিরোগ-অপরাধীদেব অপেক্ষা বহুগুণে সমন্যা-সম্কুল 

হয়েছে । 
অপরাধ-রোগীদের এই অপরাধ-রোগ ন্নায়র সহিত প্রতাক্ষরূপে সন্বোধিত 

থাকার কয়েক ক্ষেত্রে উহ! বংশাহুত্রম দ্বার [ হেরিডিটি ] বংশগতও হয়েছে। 
বে অপত্যের মধ্যে উহ! স্থপ্ত থাকাতে বা তা ন! থাকাতে স্কহা এরূপে 

উপগত না'ও হতে পারে। অন্যদিকে, নীরোগ-অপরাধীদের অপশ্শহা 

প্রতি ক্ষেত্রে. কমান্থত্রম-জাত না হয়ে অধিকক্ষেত্রে উহা গোত্রাহুক্রম-জাত 

[ &0552500 ] হয়েছে। 

এই বংশানুক্রম তথা হেরিডিটি এবং গোত্রানুক্রমের তথা 
আটাভিসিমের মধ্যে পার্থক্য আছে। বংশানুক্রম দ্বারা মানুষের 
মধ্যে বংশ পরম্পরায় পুরুষানুক্রম গুগাগুণের ধারাবাহিকতা 
থেকেছে। শৌত্রানুক্রমে পূর্বতন কোনও পুরুষের কোন সুপ্ত 
থাক। গুণাগুণ পরবর্তী কোনও এক পুরুষে আকম্মিকভাবে জাগ্রত 
হুয়েছে। 

অপরাধ-রোগীকে ইংরেজীতে আযাবনরম্যাল ক্রিমিন্তাল বল! হয়। এদের 

বিবিধ প্রকার উৎপত্তির কারণান্ষায়ী এর বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত । 

এই প্রকার অপরাধীদের একটি বিষয়ে রোগী মনে হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে 

এর! সাধারণ মান্য । কোনও অবস্থায় এদের মধ্যে শেষ অবস্থার নীরোগ 

অপরাধীদের [ প্ররুত অপরাধী ] মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন দেখা যায় না। এই 

জন্ত কোনও অবস্থায় এদের কারুর মধ্যে আদি মানুষের মত স্বভাব-চরিআ্র দেখ! 

যায়না । অন্যান্য বু বিষয়ে এদের ম্বভাব-চরিত্র প্রায় সাধারণ নিরাপরাধ 

মানুষের মত হয়ে থাকে । এদের অপরাধ সকল ক্ষেত্রে পূর্বকপ্পিত হয় না এবং 

এরা নিজেদের কোন স্বার্থের জন্য অপরাধ করে না। এরা নীরোগ অপ- 

রাধীদের মত প্রাথমিক ও প্ররুত অপরাধীতে বিভক্ত নয়। বাহাতঃ এদের 

শ্বভাব-চরিত্র বহু বিষয়ে প্রথমাবস্থার নীরোগ অপরাধীদের [ প্রাথমিক-অপরাধী ] 
১১ 
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সঙ্গে তুলন। কর! চলে। এই উভয় প্রকার অপরাধী সমাজে নিরপরাধ মানুষের 
সঙ্গে একজ্রে বাস করে। এজন্য এদের পার্থকা সাধাবণ মানুষের বোধগমা 

হয় না। 

সৎপরিবেশে মানুষ হওয়! স্থসভ্য ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধ-রোগী যথেষ্ট 

সংখ্যায় দেখা যায়। এঘের কারুর কারুর মধ্যে একটি দৃর্দমনীয় অপন্পৃহা আনে 
এবং মনোনীত অপরাধ না কর! পর্যস্ত এর! অস্বস্তি অনুভব কবে। এরা মাত্র 

ওদের মধ্যে আগত অপন্পৃহার উপশমের জন্ত অপরাধ কবে। এরা কোনও 

ব্যক্তিগত লাভের জন্ত অপরাধ করে ন1। 

ক্লিপটে। ম্যানিয়াক প্রভৃতি মানুষ এই ববনের রোগী অপরাধী হয়। 

বৃদ্ধিরকার এবং ক্ষয়ক্ষতি প্রভৃতি কারণে এদের প্রতিরোধ সম্পকিত স্ম্ন্থায্ 
সরাসরি [প্রত্যক্ষ কারণে ] ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অধিক ক্ষেত্রে ইহা হঠাৎ এবং 

সাময়িক ভাবে ঘটে থাকে । নীরোগ অপরাধীর্দের মত কুচিস্তা জনিত অন্থপকাবী 

হরমন ক্ষরণ কিংবা! স্থূল ব! সুক্ষ বৃত্তির অতি ব্যবহার বৰ অব্বহার ছ্বাব! 

পরোক্ষভাবে এদের এ সুম্ধস্ায়ু ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। 
উত্তেজন1, ক্রোধ এবং উন্মাদন! প্রভৃতি ভড়িৎ গতিতে--অতি গ'ভীব 

ভাবে নিমিষে এদের এ প্রতিরোধ-সম্পকিত সুম্নমাু ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়। এই 

ক্ষেত্রে অপন্পৃহ চালক-বিহীন রকেটের মত উৎক্ষিপ্ন হয়ে মুহূর্তে অভাবনীয় ভাবে 
এদের অপরাধী করে। উত্তেজনার সময় এর অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেও উহার 

অবসানের পর বহু অপরাধ-রোগী আবার স্বাভাবিক মানুষ হয় । ' শেষ অবস্থায় 
নীরোগ অপরাধী [ প্রত অপরাধী ] সৃষ্ট হতে সময় লাগে । কিন্ত অপরাধ- 

রোগী একদিনে, কিংবা এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ কারণে স্ষ্ট হতে পারে। 
[ ক্লিপটো। ম্যানিয়াক অপরাধীদের মত নিমপো ম্যানীয়াক অপরাধ-বোগীও 

আছে। এর। একটি দুঃসহ যৌন তাড়নাতে সদ অস্থির হয়। আশ্চর্য এই 
যে, এই রোগের পুকুষর। কম সংখ্যায় এবং নারীর! বেশী সংখ্যায় ভোগে ।] 

ক্রোধ মাহুষকে উন্মার্দ করে এবং অপরাধের সহায়ক হয়। বিতৃষ্! ও 

ক্রোধ একত্র হলে উন্মাদনার সৃষ্টি করে। এবং এইরূপ মানসিক অবস্থায় মানুষ 

সহজেই অপরাধমূলক কার্য করে। মুচিখোল! অঞ্চলের চাঞ্চল্যকর মাতৃহত্য 

এরূপ মনোবিকারের একটি গ্রকুষ্ট উদাহরণ। সতের বৎসর বয়স্ক পুত্রের দ্বার! 
এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। হত্যাকারী ছিল নিহত নারীর (৪৫) একমাত্র 
পুতর। ধর! পড়ার পরআসামী পুলিশ ও হাকিমের কাছেনিয়োক্তরূপ বিবৃতি দেয়। 
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“মাজ দাতদিন পূর্বে আমি ধাকতাম জোড়ানাকে। অঞ্চলে মামার বাড়িতে । 
মা! ছিল আমার ভারি ঝগড়াটে ও বারাগী। কারুর সঙ্গে তার বনিবনা হত 
না। ঝগড়াঝাটি হওয়ায় মাত্র সাতদিন পূর্বে মাকে ও ছোট বোনটিকে (£) 
নিয়ে আমি খিদিরপুরে আসি। বাড়িটাতে অপরাপর ভাড়াটিয়ারাও থাকত। 
সেদিন কর্মক্লান্ত ও অবসাধগ্রস্ত দেহে বাড়ি ফিরি। সন্ধ্যা তখন সাতটা । হঠাৎ 
অকারণে মা আমাকে গাল দেয়। আমার মন আগের থেকেই বিষিয়ে ছিল। 

প্রতিদিনই মার উপর আমতো। আমার র।গ ও বিতৃষ্ণা। দিনের পর দিন এই 
বিতৃষ্ণ! ও ক্রোধ আমার মনে পুপ্রীতৃত হয়েছে বারুদের স্থপের মত। একদিনের 
ক্রোধ হয়তে। আমি দমন করতাম, কিন্তু বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ দমনে আমি 

অক্ষম হই। আমার মনে গত কয়েক মাসের ক্রোধ ও বিতৃষ্ণা একসক্ধে উপগত 

হওয়ায় আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। আমার মাথার মধ্যে এই সময় অ্ডিন ঠিকৃরাতে 
থাকে। আন্লার মনে হয়, “এই আমার মা, ধার জন্যে এত কষ্ট, এত লাঙ্থন৷ !' 
আমি ৰর ছেড়ে রাস্তায় বের হই মৃক্ত বাসর সন্ধানে। এর কিছুক্ষণ পরে ঘরে 
ফিরে দেখি যা ঘুমূচ্ছে। মা'র সেদিন জর হয়েছিল, শরীর ছিল ছুর্বল। আমার 
কিন্তু সে কথ! মনেই এল না । মাকে দেখে এরীরে সমস্ত রক্ত আমার মাথায় 

উঠে গেল। জানলার উপর ছিল একটা ধারালো দা। সেটা তুলে নিয়ে 
বসিয়ে দিলাম মা'র গলায় । রাত তখন নটা হবে। ফিন্কি দিয়ে বেরুল 
রক্ত । মা'র মুখটা ধীরে ধীরে 'ভীবণাকুতি ধারণ করল। তারপর ধারে ধীরে 
তার চোখ ছুটি এল বুজে । মা'র ফূ্তি ধীরে ধীরে হ'ল'শাস্ত। আমি দেখলাম, 
মুখে তার 'অভয়ের বাণী। ততক্ষণে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে । ক্ষোভে, ভয়ে 
ও দুশ্চিন্তান্ন আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম । তাড়াতাড়ি ঘরের সব কয়টা জানালা 
ও দ্বরজ। বন্ধ করলাম । আলোটা স্তিমিত ক'রে দিয়ে ভয়ে আমি কাপছিলাম। 

হঠাৎ শুনলাম মা বলছে, _“ভক্ব কি বাবা! যা হবার তা ত হয়ে গেছে। আমি 

ত বাবা, আর ফিরব না। ভাবিস্নে আর। ওঠ বাচবার চেষ্টা কর। লাসট। 

সরিয়ে দবে। তুই আমার একমাত্র পোলা | তোকে ঘে করে হোক বাচতেই হবে, 
মুখে-চোখে মা'র অসীম দ্বেহ! আমার জন্ত তার উৎকঠা! হঠাৎ 

জানলায় আওয়াজ হল-_টক্ টকৃ। শুনতে পেলাম জনৈক! গ্রতিতেশিনীর 
গল।1। সেই প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেম করছিলেন, “কিরে খোকা! তোর মা 

আছে কেমন? প্রতিবেশিনীর কণ্ম্বর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুনরায় 
, বাস্তবতার মধ্যে ফিরে এলাম | আবার গুরু হ'ল আমার কাপুনি। অতি কষ্টে 
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উত্তর দিলাম, 'ভাল নয় । মার এখন জর বেড়েছে। কাল যা হয় করব।, 

আবার শুনতে পেলাম মা'র অভয় বাণী--“ওরে ! ভয় পাস্নি। আমি তোর 

কাছেই আছি। কিছু হবে না তোর।* সমস্তরাত বসে রইলাম অন্ধকার 
ঘরে। ভোর বেলায় ঘুমস্ত বোনটাকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাইরে 
থেকে দরজায় দিলাম তালা । সকলের অজ্ঞাতে বোনকে রেখে এলাম মামার 

বাড়িতে। ফিরে আসতেই প্রতিবেশিনী জিজ্ঞেস করলেন, “তোর মা কোথায় 
রে? উত্তরে আমি জানালাম, “ভোরের দিকে ভয়ানক জর বাডে। আপনাদের 

আর বিরক্ত করিনি , ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে দিয়েছি । তাঁর অবস্থা খুব 

খারাপ।, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। শুকনা কাপড ও চাদ্দর দিয়ে 
মেঝের রক্তটুকু মুছে ফেলে সেগুল1 আলমারিতে রাখলাম । তারপর ম্ৃতদেহট? 

বিছানার মধ্যে জড়িয়ে রেখে আমি বায়স্কোপ দেখে এলাম। ফেরার পথে 

কিন্লাম ছটি থলে। থলে নিয়ে ধখন বাড়ি ফিরলাম, সন্ধ্যা! তখন প্রায় সাতটা 
বেজেছে। কিন্ত মুস্কিল হল এই লাম পাচার করার। বেরিয়ে গিয়ে এক 

অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে ডেকে আনলাম । কিন্ত এ বন্ধু ভিতরের ব্যাপার 
দ্বেখে ভয় পেয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। এদিকে এই নিদারুণ অবস্থায় 

আমি তখন মরিয়। হয়ে গিয়েছি । অগন্যা আমি একাই দরজা বন্ধ ক'রে 

মৃত দেহটার কোমরে কাটারি বসিয়ে দেহটাকে ছু-আধখান। করলাম ।* এবং 
দেহের ছুটি অংশ পুরে দিলাম ছুটি খলেতে। তারপর উপরের অংশটি মাথাক়্ 
নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম | থলে-্থদ্ধ দেহটা দিলাম ছুড়ে 
ফেলে গঙ্গার জলে । নিয়্ের অংশটি নিম্নে ঘাবার সময় প্রতিবেশিরনী * তা দেখে 
ফেল্লেন। পথ আগলে মহিলাটি আমাকে জিজ্ঞেস! করলেন, “কি নিয়ে যাচ্ছিম 

রে? বেয়াড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে! উত্তরে আমি তাকে বললাম, "ও কিছু নয়, 

ওটা! পচ৷ ময়দা1 |” পরদিন মামার বাঁড়িতে এসে জানালাম, "গাড়ি চাপা পড়ে ম 
মারা গেছেন। হিন্দু-সৎকাঁর সমিতির গাড়িতে ক'রে মাকে শ্মশানে নিয়ে গিষ্ে- 

ছিলাম । এইমাত্র দাহকার্ধ শেষ ক'রে মেখান হতে ফিরে এলাম।; 

শ্রা্ধ কার্ধাদির পরে ইচ্ছ৷ ছিল কাশ গিয়ে প্রায়শ্চিত করব। কিন্তু তার আর 

আমি স্থুযোগ পেলাম কৈ? তার আগেই আমি গঙ্গার ঘাটে শ্রাদ্ধ করার সযয় 
গ্রেপ্তার হই। ফাসিই আমার একমাত্র শাস্তি। আমি দৌষ কবুল করব। লী্ই 
এর বন্দোবস্ত করুন। আমি এবার মা'র কাছে যাবো । বাঁচতে আমার সাধ 
নেই। মা! আমায় ভাকছে।” 



অপরাধ রোগী ১৬৫ 

এই হত্যাকারীকে প্রকৃত অপরাধী বল। যায় ন|। সাময়িক উলন্মাদনাই 
এই হত্যার জন্ত দায়ী। সহজ অবস্থায় এরূপ হত্যা সে কখনই করতো ন|। 
প্রকৃত অপরাধীরা! অপরাধের পর কখনও অন্থৃতগ্ হয় না। তারা তাদের 

অপকার্ষের জন্য প্রায়ই গর্ব অন্থভব করে । অনুসন্ধানে জান। যায় ষে, হত্যাকারী 
ভার মা'কে যত্ব-আত্বিই করত । তাস্তে আরও প্রকাশ পায়, হত্যাকারীর পিতা 

ছিল উন্মাদ । পিতার উন্মাদ অবস্থাতেই সে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণেই 

সামগ্রিক উদ্মাদন! ছেলেটির মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই সম্বন্ধে তদদস্তকাবী 

অফিসারের বিবৃতিটুকু প্রণিধানযোগ্য । 
"রাত্রি দেভ ঘটিকায় খেয়াল মত হত্যাকারীকে অফিসে এনে পঁজজ্ঞাসাবাদ 

করছিলাম । কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করি, “রাতভর মৃতদেহটাকে 

ঘিয়ে তুই বলৈ রইলি। তাতে তোর ভন্ন করছিল ন1? আমার প্রশ্নে 
ছেলেটার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। ঠকৃ ঠকৃ ক'রে প| ছু'টা তার 
কাপছিল। হঠাৎ সে টেঁচিয়ে উঠল,_“বাকু বাবু! ও"কি! কি দেখছি 
আমি?' ছেলেটির অবস্থা দেখে আমিও ভষ পেয়েছিলাম । তাকে হাঙ্গন্তে 
পুরে তাভাতাডি উপরে উঠে গেলাম । কিন্তু সেই রাত্রে আমি ঘুমতে 
পারলাম ন। |” 

পেশাদার বা গ্রক্কত হত্যাকারীদের ভয়ের বালাই নেই। ছেলেটিকে 

কোনও ক্রমেই প্রকৃত অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। কিন্ত তবুও তাকে 

বিচারের জন্য আমাদের চালান দিতে হয়। আমি তখন যনকে এই বলে 

প্রবোধ দিই,_আইনের উদ্দেস্তী কেবলমাত্র অপরাধীকে শান্তি দেওয়াই 
নয়; শান্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসাধারণকে অনুরূপ অপকার্য হতে বিরত করাও 
হচ্ছে আইনের অপর উদ্দেস্ট। বৃহত্তর অবিচার রোধ করার অন্ত স্ষুদ্রতর 
অবিচারে দোষ নেই। পৃথিবীতে বসুর মঙ্গলের জন্তে একের ক্ষতি কোনও 

ক্ষতিই নয়। 

এইথানে আরও একটি বিষয় উল্লেখষোগ্য এই যে, আসামী পুলিশের নিকট 
এবং নিম্ন আদালতে খুনীরূপে নিজেকে স্বীকার করলেও ছয়মাম পরে দায়রা 
কোর্টে সে নিজেকে নিরপরাধ ব'লে জবানী দেয়। এই কয়েক মাস আমি 
তার হাবভাব বিশেষ রূপে লক্ষ্য করছিলাম । আমি এই সময় বুঝতে পারি যে, 
বিচারবুদ্ধি সম্পকিত যে সুস্ষপ্বান্ুকে তার উন্মাদন। এত দিন পর্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত 
করে রেখেছিল তা এতদিন পরে পুনর্গঠিত হওয়ায় তার স্বাভাবিক সত্ব বুদ্ধি- 
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বিবেচনা সহ ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে | এই কারণেই নিরাময় হবার পর সে 
আর কোনও প্রাণঘাতী স্বীকারোক্তি করে নি। (2 

মাহুষের মন স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ। সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ছার! 
মানুষ তার এই অপরাধ-স্পহ। প্রতিরোধ করে। কিন্তু ্নায়বিক রোগ অনেক 

সময় এই প্রতিরোধ ক্ষমত। নষ্ট করে দেয়। পৈত্রিক উন্মাদনার ন্যায় আরও 

বহুবিধ অবস্থা। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তির বিনা ঘটায়। এই 
প্রতিরোধ শক্তি বা পাওয়ার অব. রেজিস্টেন্স সম্বন্ধে পে আমবা আলোচন। 

করেছি। উন্মাদনার ন্যায় কর্মালসতা ও অতিরিক্ত মগ্ঠপানাদির ছ্ারাও এই 
রোগ জন্মে। অতিরিক্ত মগ্ভপান মস্তিফের নীতি-স্থানে বিকার আনে । মাদদকত। 

পুরুষানুক্রমে হ'লে এইরূপ বিকাঁর সহন্তেই ঘটে থাকে। প্রতিরোধ-শক্তির 

অভাবে মান্ষ অপরাধমূখী হয়। কর্মালসতা এই রোগের অপর কারণ। 

“আন্ওয়াকড, ব্রেন ইজ ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ 1” এই কথাট। খুবই সত্য। 

কর্মালস ধনীদের মধ্যে যেমন এই রোগের প্রাহুরভাব আছে, তেমনি কর্মালস 

গরীবদ্দেরও মধ্যে এই রোগ বহুল ভাবে বর্তায় । কর্মালসত] ও মাদকতা মানুষের 
মধ্যে নৈতিক অসাড়তা আনে। শুধু তাই নয়। তাদের মধ্যে উহ! *অপরাধ- 
প্রতিরোধ ক্ষমতারও অভাব ঘটান । জেলে কয়েদীদের কাজ করতে বাধ্য করা 
হয়। হয়তে। সেই কারণে কয়েদখানায় চুরি আদি কম হয়। জন্স-নির্বোধ 
ব্যক্তিদের মধ্যে এই কর্মালসতা বিশেষভাবে দুষ্ট হয়। আয়বিক অন্ুস্থতার জন্যই 
এবূপ ঘটে থাকে । ফলে তাদের প্রতিরোধ-শক্তির হ্রাস ঘটে | জন্স-নির্বোধরা 

জন্ম থেকে অলস, নিশ্চেষ্ট কিংবা বাকৃ-গ্রয়োগশীল হয়। এইজন্য একমাত্র দায়ী 
তাদের ভাগ্য । প্রতিভাবান, উন্মাদ ও অপরাধী-_-এই তিন জনেই মনোক্রগতের 

অসাধারণ অবস্থার সম্ততি । ভাগ্যক্রমে কেউ হয়েছে প্রতিভাবান, কেউ ব। হয়েছে 

উন্মাদ বা অপরাধী | এই কারণে কাউকেই ঘ্বণা করা উচিত নয়। অপরাধীদের 

সঙ্গে বন্দীকৃত হিংস্র জন্তর মত ব্যবহার না করে অপরাধের প্রকৃত কারণ, 

অপরাধীদের মানসিক অবস্থ! ও তার পরিবারবর্গ সম্বদ্ধে অন্ঠসন্ধান করা 

উচিত। 

শিশ্তরাও বুঝে ষে উন্মা রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের দ্বার! সঙ্ঘটিত কোনও অপরাধ 
অপরাধ নয়। কিন্তু এমন অনেক উন্মাদ আছে যাদের বাহাতঃ উন্মাদ- 

রূপে বুঝ! যায় না, বরং তাদের অত্যধিক ্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়। 
(4) পাচ হাটনাতি এঝরি সাধারণ তথা সভ অপরাধ-রোগীৰ দষ্টাত্ত | 
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কিন্ত আসলে এ সকল ব্যক্তি থাকে উন্মা। এই ধরনের উন্মাদদের ভ্বারা৷ কৃত 
কোনও অপরাধকেও অপরাধ বল। উচিত নয়। আমি একজন বিশেষ ভ্র- 

মহিলাকে জানি যিনি তীর স্বামী তার গৃহে উপস্থিত ন। থাকলে শ্বভাবতঃ 
একজন স্বাভাবিক মানুষ বলেই বিবেচিত হন। কিন্তু স্বামীকে দেখামাত্রই 
তিনি একান্তভাবে অন্থাভাবিক হয়ে পড়েন। কারণে ও অকারণে তখন 
তিনি শুধু স্বামীর উপর যে অত্যাচার করেন তা নয়, পাড়াপড়নীদের উপরেও 

তিনি অহেতুক অপরাধমূলক অত্যাচার শুরু করেন। পুলিশ থেকে এই ভর 

মহিলাকে পাগলা হাসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু পাগল। হাসপাতালে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেন এবং ছাড। পান। বাড়ি ফেরার পরও 
তাকে স্বাভাবিক দেখ যায়। কিন্ত অফিস থেকে তার স্থামীর গ্রত্যাবর্তনের 
সংবাদ কানে ঘাওয়! মাত্র তিনি পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হন। বস্ততঃ এগুলি 
একপ্রকার মানসিক রোগ | কিন্তু পুরাপুরি উন্মাদ না হ'লে মানসিক রোগকে 
আঁমর1 রোগ বলে স্বীকার করি না| এইজন্য আমর। অবিচারও করি অনেক। 

দৃষ্টান্ত শ্বর্বপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক । বহুদিন পূে বড়বাজার 
অঞ্চলে জনৈক মাড়োয়ারী তার শিশুপুত্রকে দ্বিতলের জানাল৷ দিয়ে বাইরে ফেলে 

দেয়। ত্স্তের সময় সে নিয়োক্তরূপ একটি স্বীকারোক্তি করে। তার এই 
স্বীকারোক্তিটি এই বিষয়ে প্রণিধানষোগ্য। 

“কোনও একট) ঘটনার পর আমার একটা উৎকট-মানসিক রোগ জন্মে 

অস্তুত অন্তুত ছূর্দমনীয় ইচ্ছী। আমাকে পেয়ে বসে। আমি কিছুতেই নিজেকে 
ঠিক রাখতে পারি না। এই অভাবনীয় রোগের কথ। আমি কাউকে বলি না। 
বললে হম্নতো। কেউ বিশ্বাম করত না। তাছাড়া কাউকে বলতেও আমার 

নজ্জা হ'ত। একদিন আমার ইচ্ছা হ'ল আমি দ্বিতল থেকে লাফিয়ে, পড়ি। 
কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে না পেরে শেষে ভিতর থেকে দরজায় ভালা 
লাগিয়ে চাবিট। বাইরে ফেলে দিই। এর লঙ্গে সঙ্গে আমার এই ছৃমনীয় 
ইচ্ছারও উপশম ঘটে। পরের দিন আমার ইচ্ছে হয় যে, আমার পুত্রটিকে উপর 
থেকে ফেলে দিই। প্রাণপণে মনকে বাধ্য করবার চেষ্ট] করি। কিন্তু ছুর্ভাগ্য- 

ক্রমে এই ইচ্ছা আমি দমন করতে পারি না। নাচার হয়ে চাকরকে ডাকি, 
কিন্তু কেউ আসে না। অবশেষে আমি ছেলেটিকে উপর থেকে ফেলে দিই। 

, ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার চেতনা! আসে । আমি তথুনি ছুটে 
গিয়ে ছেলেটিকে আমার বুকে তুলে নিই।" 
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মধ্য কলিকাভার চাঞ্ল্যকর শিশু-হত্যা এই জাতীয় অপরাধের একটি প্র 

উদ্বাহরণ। আদ্ালতে মামলাটির বিচার হয়। ঘটনাটির বিবরণ ছিল এইরূপ । 

১৯৩৯ সালের এক শীতের রানে একজন গুজরাটি যুবক থানায় এসে এজাহার 

দেক্প ষে, সে তার মনিবের শিশুপুত্রকে খুন করেছে । আমাদের সম্দুথে সে 
এরূপ এক স্বীকারোক্তি করে বটে! কিন্তু তার পরিধেন্» বগ্রাদিতে কোনও 

কবপ রক্তের দাগ দেখা হায় না। তার নখের নিম্নদেশ পরীক্ষা) করেও আমরা 

কোনও রক্তকণ। পাইনি । আসামী ছিল বহুবাজারের কোনও ভাটিয় ডাক্তারের 

কম্পাউগ্ডার। ভাক্তারকে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার আসামীকে সনাঙ' 

করেন এবং বলেন ষে আসামী তার শিশুপুত্রকে ঠাকুর দেখাবার অছিলায় বেল 
তিনটায় বাইরে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করেন 

এবং থানায় এই সম্বন্ধে একটি ভায়রিও লিখিয়ে যান। আসামী ষে তার 

শিশুপুত্রকে খুন করেছে সেকথ। ডাক্তার কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। ভাব 

মতে শিশুটি আসামীর খুব প্রয় ছিল এবং আসামী নিজে ছিল বাড়ির সকল্ট্র 

খুব প্রিয্পান্র । 

আসামী পুলিশ অফিসারদের বারাকপুরের এক মাঠে নিয়ে যায় । ঘটনাস্থলে 

পুলিশ মাটির উপর খানিকটা! রক্ত দেখে। কিছুদূরে কথিত শিশুটির রক্তমাণ। 
পরিধেয় বস্্ার্দিও আবিষ্কার করে। কিন্ত শিশুটির দেহটির কোনও সন্ধান 
তারা পায় ন।1 শিশুর জামাটার বোতাম গুলে লাগান ছিল। ফ্রকটির অবস্থাও 

ছিল অন্রূপ। বোতাম পরা অবস্থায় এ জাম! থেকে ঘেহটি বার করে নেওয়। 

সম্ভব ছিল না। বহুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসামী বলে যে ফরিয়াম্বীর 
তথা এঁ ডাক্তারের সহিত তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল; তার এই ছুরবস্থার জন্য 

ফরিয়াদী দায়ী, অথচ পূর্বের গ্তায় তার প্রতি সে আর আগ্রহণীল নয় । এইজন্য 
তার এক ভ্বীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সে ডাক্তারের উপর এইবপ প্রতিশোধ 

নিয়েছে। পরে কিন্ত আসামী বলে যে, তার এই পূর্ব বিবরণ মিথ্যা; পরে 
সে নিশ্নলিখিতরূপ এক নতুন বিরৃতিও দেয়। 

“আমার বাপ-মায়ের আমি অবৈধ সম্ভান। পিতা ছিলেন একজন সরকারী 

অফিসার ; মা! ছিলেন একজন হিন্দুনারী। মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে তার 

এক মৃসলমান বান্ধবীর কাছে গচ্ছিত রাখেন । পালিক1 মাতাকেই আষি মা 

বলে জানতাম। বড় হওয়ার পর বাড়ির সকলে তাথের এক মুসলমান আত্মীফের 

সন্ধে আমার পারি দিতে চান | কিন্তু মা আমার এই বিবাছে মত দেন না। 
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তিনি তখন আমার জন্মবৃততাস্ত গ্রকাশ করেন এবং আমাকে জানান যে আমি 
এককন হিন্দু। তিনি বলেন যে, তার প্রিয়বান্ধবী আমাকে তীর কাছে গচ্ছিত 
রেখে গেছেন। তার স্বর্গীয়! বাস্ধববীর অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ! করবেন 
না। আমাকে তখন আমার সত্যকার পিতার নিকট পাঠান হয়। পিতা 

অনিচ্ছা সত্বেও আমাকে গ্রহণ করেন। কিন্ত তিনি আমাকে তার বাড়িতে স্থান 

দেন না। তিনি আমাকে একটি বোডিংয়ে রাখেন। সেখানে থেকে আমি 

পড়াণ্ডনা করি। সেখানে খরচার অধিকাংশই কিন্তু আমার পালিক। মাকেই বহন 
করতে হয়। 

নিহত শিশুটির মা ছিল তখন অবিবাহিত খালক।। বোজিিয়ের পরের 

বাড়িটাতেই সে খাকত। আমার্দের মধ্যে এক অরুত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। 
কিছুদিন পরে লছীর বিয়ে হয়। লছমী [শিশুটির মাতা ] শ্বশুর-বাড়ি চলে 

ষায়। তারপর অনেকদিন তাকে দেখিনি । ছু'মাস আগে ট্রেনে তার সঙ্গে 

দেখ! হয়। তারই ইচ্ছাম্ন ও উপদেশে তার স্বামীর কাছে চাকরি নিই। 

প্রথম প্রথম লছমী আমাকে খুবই বত করত। :কন্ত সম্প্রতি তার ব্যবহারে 

আমি বিশেষ ব্যথিত হই॥। আমার মনে প্রতিশোধ-স্পহা জাগে । ছেলেটিকে 

নিষ্বে প্রথমে আমি যাই কাচভাপাভায়। সেখানকার একট। দোকান থেকে আমি 

ছুরি কিনি । তারপর শ্তামনগরে এসে ছেলেটিকে দুধ খাওয়াই । ছেলেট। ক্ষিদেতে 

কাদ্রছিল। সন্ধ্যার পর ছেলেটিকে ব্যারাকপুরের একটা মাঠে আনি। 
ছেলেটিকে আমি ভালবাসতাম। পিছন ফিরে ছুরিটা ছেলেটির গলদেশে 

শ্বাস-নালীর মধ্যে সমন্বোরে বমিয়ে দিই। তারপর সেদিকে ন। তাকিয়ে তার 

দ্বেহটাকে সেইখানে রেখে আমি চলে আমি। দেহটা কোথায় গেল তা আমি 

জানি না।” 

ফারয়ার্দি এবং বাঁচীর অপরাপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জান! যায় যে, 

ফরিয়ারির স্্ী আসামীকে পূর্বে কখনও দেখেনি । ছুই মাস-আগে লছমী তার 
বাপের দেশ থেকে কোলকাতায় ফেরে। তার ছুষধিন পরেই আসামী ডাক্তারের 
কাছে এসে চাকরি নেয় । ভাক্তারের কম্পাউগ্ডার ছিল তখন একজন বাঙ্গালী । 

সবদ্ধেশগ্রীতি বশতঃ ঘরিয়া ভাই স্কপে ভাক্তার তাকে কার্ষে বাল করেন। ছুসন্দিন 
পুর্বে লছমীর নাম অঙ্কিত [ মিমেন অমুক ] কয়েকটি জার্মান সিলভারের বাসন 
লছমীর বাক আসামী চুপি চুপি রেখে যায়। লছমী তার এই কাজ দূর থেকে 
দেখে ও স্বামীকে এ ব্যাপার জানায় । আসামীর এই বিসদৃশ ব্যবহারে বাটার 
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নকলে আশ্চর্য হয়ে আসামীকে অঙ্ছযোগ করেন। কিন্তু এ'জন্ধ তাকে কেউ 
ভৎসন! বা অপমান করে নি। 

আসামী পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাচড়াপাড়ার ষে দোকান থেকে ,মে ছুরি 
কিনেছিল সেই দ্বোকান এবং শ্টামনগরের যে দোকানে শিশুকে সে ছুধ 

খাইয়েছিল দেই দোকানটি দেখিয়ে দেয়। যে ট্যাক্সি এবং রিক্সাতে চড়ে 
আসামী কিছুট! দূর গিয়েছিল, সেই রিক্সাওয়ালা ও ট্যাক্সিচালককেও পুলিশ 
খুজে বার করে। এমন কি একজন কুলিকেও পাওয়া যায়, যে আসামীকে 

ব্যারাকপুরের টিকিট কিনতে সাহায্য করেছিল। সব কয়টি সাক্ষীই শিশুর 
ফটে। থেকে শিশুটিকে সনাক্ত করে আসামীর উপরোক্ত বিবরণ সমর্থন করে। 

কিন্তু বহু চেষ্টার পর পুলিশ শিশুটির মৃতদ্বেহের কোনও সন্ধান পায় না। 
আশপাশের পুকুরগুলিতে পুলিশ জাল ফেলে এবং গঙ্গার ধারেও অনেক খোঁজা- 
খুজি করে। কিন্ততার! লাসের কোনও সন্ধান পায় না। বহু চেষ্টার পর 

কিছু দূরে তার একট। ছোট কাচা মাথ। পায় বটে! কিন্তু ভাক্তারী পরীক্ষায় 
সেটা একা ১* বছরের ছেলের মাথ। বলে প্রমাণিত হয়। অপহৃত শিশুটির বয়স 

ছিল মাত্র ু 'বৎসর। তার মা"র বয়স ছিল তন মাত্র আঠার । ওদিকে রক্ত- 

পরীক্ষককের রিপোর্ট হতে জান যায়, শিশুটির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে বনুয্যরক্ের 
সঙ্গে কিছু ছাগ-রক্তও আছে । এ সম্বন্ধে আসামীকে অনেক পীডাপীভি কর! 

হয়। কৈফিয়ত স্বব্প অসামী বলে যে, ছেলেটিকে সে মাদ্রাক্তে তার বোনের 

বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে এবং দশ মাস পরে সে তাকে ফিরিয়ে দেবে । সে 
স্বীকার করে যে, সে তাঁর নিজের রকের দঙ্গে কিছু ছাগ-রক্ত মিশিয়ে এ শিশুর 

বন্বার্দিতে মাখিয়ে দিয়েছে । এদিকে ব্লাড গ্র,পিং পরীক্ষান্তে জান। যায় 
ঘে এ বন্ধের উপর প্রাপ্ত মন্ুস্য রক্ত এবং এ আসামীর দেহের রক্ত একই গ্র,পের 
রকত। অনেক উপরোধ-অন্থরোধের পর আসামী গুজরাটি ভাষায় নির্ললিখিত 

রূপ একট! চিঠি লিখে পুলিশের হাতে দেয়। 
“প্রিয় বছিন ! আঁমি ছেলেটির পিতামাতার কাতর ক্রন্দন ও পুলিশের 

সনির্বন্ধ অন্থরোঁধ উপেক্ষা করতে অক্ষম। এদিকে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে 

উঠেছে। ক'রাজ্ধি আমার ঘুম নেই, চিন্তা ও অবসাদে আমি ফাতর। 
আমাদের গ্রতিশোধ-স্পৃহা আপাততঃ মুলতুৰি থাক। আশা করি খোকা 
তোমার কাছে ভালই আছে। অস্কুরস্ত জীবন আমাদের পড়ে রয়েছে। সময় 
ও সুবিধার অভাব হবে না। আমার মুখ চেয়ে পুলিশের হাতে ছেলেটিকে 
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তুলে দিও। ভয় নেই। তোমার বা আমার ওতে কোনও ক্ষতি হবে না । তুমি 

বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডিছ্বের বর্ণ থেকে যেমন পক্ষীকে চেন! যায়, আশা করি 

তেমনি আমার চিঠির ভাষা! থেকে চিঠির-প্ররুত স্বরূপ তুমি বুঝতে পারবে। 

হা, আমি ভালই আছি । ইতি--” 

অবশেষে অনেক খোঁজাখু'জির পর পুলিশ গুভরাটের কোনও এক পল্লীতে 

আসামীর নিজ বাড়ি খুঁজে বার করে। ছোট একটা খোড়ো। বাড়ি। 

আঁসামীর এক অন্ধপ্রায় বুদ্ধা মাতা মাত্র সেখানে বাস করে। পড়শদ্দের 

দয়ার উপর নির্ভর করে সে বেঁচে আছে । ক্কচিৎ কখনও আসামী তাকে 

সামান্ মাত্র সাহাষা পাঠায় । আসামীর এক সম্পককীয় ভশ্নী আছে বটে! 

কিন্ত সে থাকে তার স্বামীর সঙ্গে সিংহলে । তদন্তে প্রকাশ পায়, আসামীর 

যাবতীয় কাহিজ্ট কল্পিত। বৃদ্ধার বাক্সপত্র তল্লাস করে পুলিশ আসামীর লেখা 
থানকতক চিঠি উদ্ধার করে। হুথান! চিঠির বা*ল। তর্জম। নিষ্বে দেওয়া গেল। 

“মা ভাল আছ ত?. শুনলে সুখী হবে আমি বিয়ে করেছি। খুব ভাল 

বউ হয়েছে ম!। খুব স্থনায়ী, সত্যি বলছি । সে প্রায়ই তোমার কথ বলে, 

সে তোমাকে দেখতে চায়। কাল ছু'জনে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম । এর 

দাদার! খুব ধনী লোক | বিয়েতে আমর। পেয়েছি একটা মোটর গাড়ি, 

আর চমৎকার একটা বাড়ি । আমি এখানে একটা ব্যবস। ফেঁদেছি । অনেক 

টাকা লাভ হয়। শোন মা! তোমার বউ লেখাপড়া ও জানে, তোমার ছেলের 

চাইতেও বেশি, বুঝলে ' আমর। দু'জনে একত্রে শীগ্রই তোমাকে গুণাম করে 

আঙব।' 

এর পরের চিঠিখান। প্রান এক বছর পরের লেখা। অন্ততঃ চিঠির তারিখ 

থেকে ভাই মনে হয়। ছু'খান। চিঠিই কোলকাতা থেকে লেখা হয়েছে। কিন্ত 
ঠিকানা কোনটাতেই দেওয়। নেই । দ্বিতীয় চিঠিখানির কিয়দাংশও নিয়ে তুলে 
দেওয়া হ'ল। 

“মা, আমি মাত্র কয়দিন পৃবে জাপান থেকে সন্্ীক ফিরেছি। চোখের 
চিকিৎসার জন্তে আমি সেখানে যাই। কিন্তু মা, আমি ভাল হতে পারি নি। 

আমি অন্ধ হয়ে গিক্েছি। তোমার বউই এখন আমার একমাত্র চস্কু। দে আমাকে 
খুব বত্বকরে। আমার কথা তুমি ভেবো না। হা, আমাদের একটা খোকা 
হয়েছে। ভারি চমৎকার খোক1। ভারি নরম তার ঘেহ। তুমি ভাল আছ 
তষা? ভগবান আমার চক্ষ নিলেও একটা খোকা দিয়েছেন, আর আমাকে 
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দিয়েছেন একজন সেবাপরায়ণ! বউ । না মা, আমার কোন দুঃখ নেই। আমি 
খুব ভাল আছি।” 

উপরোক্ত চিঠি ছু'খানির বিবরণ যে সম্পূর্ণ তৈরি মিথ্য। তা সহজেই 
অনুমেয় । পুলিশ পত্র ছুটির বক্তব্য বিষয় পড়ে বিশ্মিত ও বিভ্রান্ত হয়। 

অপহাত শিশুটির মাত আসামীর পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে । অসামীকে 

একটু বিচলিত হতেও দেখা যষায়। অবশেষে আসামী লছমী দেবীর সঙ্গে 
একাকী বদ্ধ-দুয়ার কক্ষে কয়েক মিনিটের জন্য কথা কইতে চায়। এই প্রস্তাবে 

রাজি হলে নে শিশুটিকে ফিরিয়ে দেবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেয় । সে আরও বলে 

ঘে, লছমী দেবীকে সে বরাবরই বহিনের মত দেখেছে এবং ওদিনেও তাকে 
বহিনের মতই' সম্মান দ্বেবে। এরূপ প্রত্তাবে লছমী দেবী রাজি হন, কিস্ত তার 

স্বামী তাতে রাজি হন না। লছমী দেবী বলেন ষে, তিনি একজন ভারতীয় 

নারী। তাঁর নারীত্বের সন্মান পুত্র বা পতির জীবনাপেক্ষাও মূল্যবান । 
তাছাড়া আত্মরক্ষা করতে তিনি অপারগ নন। কিন্তু এরূপ এক দুঃসাহসিক 

ব্যাপারে কেহ মত দেয় না । আপামীর প্রস্তাব বিন! ছিধায় প্রত্যাখ্যাত হয়। 

এরপর পুলিশ আসামীর চরিজ্র সম্বন্ধে কিছু অন্নসন্ধান করে। তস্তে প্রকাশ 
পায় যে, আলামী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে রূপো-জীবিনীদের গৃহে গিয়েছে। 
রূপোপজীবিনীর্দের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জান। যায় যে, আসামী উচ্দৃত্খল ধরণের 

যুবকদের সঙ্ধে তাঘের গৃহে গিয়েছেবটে, কিন্ত সে নিজে তাদের সকল '্সময়'বহিন, 
বলেই সম্বোধন করেছে। লছমী দ্বেবীর প্রতিও সে কখনও কোনও রূপ বিসদৃশ 
ব্যবহার করেনি । এমন কোনও প্রমাণও পুলিশ পায় ন|। নারী মাত্রকে, 'বহিন' 

সন্বোধনাটি আসামী বিশেষ পছন্দ করত এবং প্রায়ই তাকে অন্য মনস্ক ও বিষণ দেখা 

যেত । সবিশেষ অন্সন্ধানের পরও আসামী সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য জানা যায়ন। 

লছমী দেবীকে বালিকা বললেই চলে। তার উপর ছেলেটি ছিল তার গ্রথম 
সম্ভান। লছমী দেবীর কাতর ক্রন্দন-ধ্বনি পুলিশকে বিশেষ অভিস্ত করে। 
কিন্তু প্রাণপণ ক'রেও তারা প্রকৃত সত্য উদঘাটনে অসমর্থ হন। আসামীকে 
শেষ পর্যস্ত এক স্থবিখ্যাত মনস্তত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নিয়ে যাঁওয়। 

হয়।* ভিনি সবিশেষ পরীক্ষ! ও প্রশ্রোতরের পর নিয়লিখিত মত প্রকাশ 

* ইনি আধার পূর্বতন অধ/াপক কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা 

ডাঃ গিবীন্দ্রশেখর বন্ধ 1 গ্র'ৰ অধীনে কিছুকাল জাঁমি আযবনরম্যাল সাইকোলজি সম্বন্ধে গবেষণা 

করেছি। 
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করেন। তিনি বলেন যে, আসামী একটি বিশেষ রকমের মানসিক রোগে 

ভূগছে। নে অনেক কিছু কল্পনা করে এবং তার সে করনা সাহিত্যিকদের 

স্তায় সাহিতা-রচনায় আবদ্ধ ন1 রেখে সে তার কল্পনাকে [ সত্যকার ] রূপ দিতে 

চায় বাস্তবতার মধ্যে ব। বাস্তব অগতে। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন ষে, 

সে নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা! করে এবং সে মা হুতে চায় এবং এইজন্যই সে লছমী 

দ্বেবীর নামাঙ্কিত বাসনগুলি লছমী দেবীর বাক্সের মধ্যে রেখে দ্বেয়। ভাবটা 
এই যে, এ বাক্সটি ষেন তারই নিজের সম্পত্ি। আপাতত: সে ফরিয়াদীর 
স্ত্ীক্ূপে নিজেকে কল্পনা! করছে। এক্প অবস্থায় লছমী দেবীকে সতীনরূপে দেখে 
তার উপর হিংস্থক হয়ে উঠা! আসামীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে 
হয়তো আদামী লছমী দেবীকেই হত্যা করত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে শুধু 
ম। হতে চায়। কিন্ত সে পুকুষ বিধায় ম1 হওয়া! তার পক্ষে সম্ভব নয় তাই সে 
নিজেকে অন্তঃদত্ারূপে কল্পনা করে ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়েছে । দশমাস দশদিন 

পরে হয়তো গে ছেলেটিকে বার করবে। অর্থাৎ এ ছেলেটিকে তখন সে তার 
মা রূপে প্রসব করবে। বৃথা! পীড়াপীড়ির ফলে সে মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে মাজ্ব। 
আসামী যে স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করত, স্ত্রী মাত্রকেই এইরূপ ভগ্লী সম্বোধন 

ভার এক বিশিষ্ট প্রমাণ। এইজন্তই পুরুষরূপে সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশ। 
করে নি। এছাড়া মনিবের স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পন। করে বলে সে মিসেস 

প্যাটেল নামাঙ্কিত বাসন তার মনিবিনীর বাক্পে রেখেছিল। 

উচ্চ আদালতের বিচারে খুন প্রমাণিত ন! হলেও হত্যার কারণে অপহরণ 
প্রমাণিত হয্েছিল। এইজন্য এ আদালত হতে তার দশ বৎসরের জন্য জেল 
হয়। এই ঘটনার এক বৎসর পর আসামী জেল হতে আমার সঙ্গে দেখা করার 
জন্য পুনঃ পুনঃ পত্রও লিখেছিল । সে তাতে জানায় যে এ শিশুটিকে ফিরত দেবার 
জন্য তার [ গর্ভ ? ] যন্ত্রণ হচ্ছে। কিন্ত জেল থেকে বার করে তাকে তার কথ। 

মত অন্যত্র নিয়ে ঘাওয়। সম্ভব হয় নি। 

মানসিক রোগ বহু প্রকারের হয়ে থাকে । একপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধী 

আছে যারা আসলে রাজনৈতিক অপরাধী নয়। এক প্রকার চিত-বিক্ষোতের 
জন্যই ভার! রাজনৈতিক অপরাধী হয়। পিতার প্রতি ক্রোধ ও দ্বণা এবং মাতার 
প্রতি প্রভূত সহানুভূতি নান। কারণে তাদের অবচেতন মনে স্থান 'পায়। নান! 
প্রকার ঘাত-সংঘাতের মধ্যে পরে এই স্থপ্ত অনুভূতির বিকৃতি ঘটে। তখন 
0 ইহা একটি উৎকট তথা জটিল অপরাধ-রোগীর ছৃষ্টা্ত। 
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অকারণে তার! হয়ে উঠে রাজনৈতিক অপরাধী । দেশ ব1 ভূমিকে তার মাতৃ- 
জান করে এবং পিতৃরূপী রাজ। বা জষিদারকে ন্তাধ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করার প্রচেষ্টায় তার আনন্দ পায়। ভাদ্দের অবচেতন মন মাত]! বহুক্ধরাকে 

ভোগ করতে চাক়্ পিতৃরগী রাজার বিরুদ্ধে ঈাড়িয়ে। মনের স্বপ্ত ইচ্ছার বিকৃতি 
ঘটার জন্তই এই ধরনের রোগ জন্মে। একপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধীদের 
পরীক্ষা ক'রে আমি এই সত্য অবগত হয়েছি। কিন্তু অন্য প্রকার রাজনৈতিক 

অপরাধীর্দের সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয় । 

এস্ছাড়। বিরত যৌনবোধও মানুষকে অপরাধী করে। আমি একজন 
যুবককে জানি যে মেয়েদের শাডি, চুলের কাটা ও জুতা চুরি করে আনন্দ পেত। 
যুবকটি এই চুরি লাভের জন্ত করত না, সে চুরি করত তার যৌনবোধের তৃপ্তির 
জন্ত। এগুলি তার বুকের উপর দু'হাতে চেপে ধরে মে আনন্দ পেতো৷। কিন্ত 
পুরুষদের দ্রব্যা্দিতে সে কখনও হাত দেয় নি। এরূপ আরও বহুবিধ রোগের 
অস্তিত্ব আছে। আমি একটি অপরাধীকে জানি যে শুধু প্রজত হওয়ার অন্য 
অপরাধ করত । শুধু প্রহ্ৃত হওয়ার মধ্যে সে পেত প্রচুর আনন্দ। অপর একটি 
অপরাধী ভালবাসত অত্যাচার-মূলক অপরাধ করতে । বলাবাহুল্য, এর! সকলে 
এক এক প্রকার অপরাধরোগী । একটা ছুর্মনীয় ইচ্ছা তাদের মনে রোগরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। স্বায়বিক কারণে মনের অস্তনিহিত প্রতিরোধ ক্ষত্মতার হাস 
ঘটলে এই সব ইচ্ছা দ্বমন কথ্। কঠিন হয় । কয়েক ক্ষেত্রে বিকৃত যৌনবোধ এই 

ধরনের রোগের কারণ। দূর্দান্ত পাগলকে নান! কারণে আমর! সহ করি। ঠিক 
সেই কারণে আমাদের এদেবও সহ করা উচিত। আর আমাদের উচিত 
উদ্মাদদের মত এদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা । 

এইরূপ আরও বহু প্রকার অপরাধী আছে যারা প্রকারাস্তরে উন্মাদ । কিন্ত 
তার্দের সেই উন্মাদ অবস্ত। বাস্তব জগতে ধবা পড়ে না। এর ফলে তাদের 

অপরাধনকল অপরাধরূপেই চালু হয়। এই উন্মাদ অবস্থার ন্যায় উত্তেজন! ঘার! 

অভিভূত হয়ে ও বহু মান্য 'অপরাধ করে। কিন্তু এ সকল অপরাধ ভাদের 
স্বাভাবিক অবস্থায় তারা করে ন।। এরূপ একটা অপরাধের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া 
হ্ল। 

বটিষের শহরের কোন9 এক আদ্লালতে একটি ভগ্্রঘরের মহিলাকে 

বিচারার্ধে আন! হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল চুরির। দোঁকান থেকে 
সিক্কের টুকরো চুরি করার অপরাধে তিনি ধৃত হন। দোকান থেকে বেমালুম 
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দিক্ষের কাট। টুকরা! তিনি নিয়েছিলেন। দোকানদার তাকে বাঁষালশুদ্ধ ধরে 
ফেলে। থানায় পুলিশ মহিলাটির দেহ তল্লাস করে। মহিলাটি কিন্ত তার নাম 
ব৷ ঠিকান! জানাতে চান ন!| পুলিশ নাচার হয়ে তাকে বিচারার্ধে চালান দেয়। 
এ সময় মহিলাটিকে বিশেষ উত্তেজিত ও লজ্জিত দেখা যায়। মহিলাটি তিন 

দিন চোর-ন্ত্রীলোক ও গণিকাঁদের সঙ্গে কারাবাস করেন। তার বড় ছেলে 
অতিকষ্টে তার সন্ধান পান এবং তাঁকে "জামিনে খালান করে আনেন। এক 

অভিনব অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মহিলাটি লজ্জায় ও ঘ্বণায় অস্থির হয়ে 

উঠেন এবং কিছুদিন পরে চিন্তায় তার মস্তিষের বিকাঁর ঘটে । কিছু স্থস্থ হবার 

পর তিনি পুলিশকে নিম্নলিখিত রূপ এক বিবৃতি দেন। 

"অমার দুটি মাত্র পুত্র । ছোট ছেলেটি ফ্রান্সের রপক্ষেত্রে। জ্বামি সদা- 
সর্বদাই তার জন্ চিন্তিত থাকি। একদিন খবর এল আমার পুত্রের রণক্ষেত্রে 
মৃত্যু ঘটেছে। এম্বামি তখন শোকে উন্মাদের মত হই। বীর পুত্রের সম্মান 
রক্ষার জন্য আমার মন উতল! হয়ে উঠে। আমার ইচ্ছে হয় একটা সিক্ের 
তীয় পাকা কিনে আনি। আমি ছুটে চলে যাই বাজারের দিকে। 

অনাহার ও অনির্রায় আমার মন অস্থির কিন্ত তবু আমি দ্বিক-বিদিক জান শূন্য 

হয়ে ছুটে চলি। পথের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে দু-ছুবার হোচট্ খাই । শেষে রাস্তা 

পার হাওয়ার ময় গাঁড় চাঁপা পড়ি। ধরাধরি করে কয়জন লোক আমাকে 

রাস্তার উপর উঠিয়ে দেয়। আমি পূর্ব হ'তেই উত্তেজিত ছিলাম। এর পর 
আমার উত্তেজন্া"শেষ সীমায় এসে পৌছায় । আমার টাক! সমেত ব্যাগটা 

রাম্তায়ই পড়ে থাকে । কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না। আমি তখুনি 
আবার নিজের অজ্ঞাতে ছুটে চলি। বোধহয় একট! দৌকানের সামনে এসে 

আমি দাড়িয়ে ছিলাম। এর পর কি হয়েছিল ত আমার একটু মাত্রও মনে 
নেই। তবে ক্ষীণভাবে আমার মনে পড়ে ষে, কার! যেন আমায় ধরে কোথায় 
নিয়ে এল। দারুণ উত্তেজনায় আমি এ সময় আমার নাম পর্যস্ত ভুলে যাই। 
যখন আমি আমাতে ফিরে আসি, অর্থাৎ স্তিশক্তি ফিরে পাই তখন আমি 
জানতে পারি ষে আমি একজন চোর । চৌর্ধ অপরাধে আমার বিচার হবে। 
আমি এখন মৃত্যুই শ্রেয় মনে করি। আমাকে এর! মেরে ফেলুক, ফাসি দিক 
কিন্ত ওর! যেন আমাকে জেলে ন] দেয়।” 

মানুষ সাধারণতঃ মন্তিক্ষের দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু মস্তি ছাড়। মেরু গুস্থিত 
[ মেরুদণ্ডের অভ্যস্তরস্থ জাযুদণ্ডের উপর অবস্থিত ] ল্সায়ু-কেন্দ্রগুলিও মান্ষের 
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কার্যবিশেষের জন্ত দায়ী থাকে। নিন যাওয়ার সময় কেউ যদি ব্যক্তিবিশেষের 

পায়ে চিমটি কাটে, তা হ'লে এ ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই তার পা-টা সরিষ্বে নেয় । 

এই স্সাযুকেন্্রগুলিই মানুষের এরূপ ব্যবহারের অন্ত দ্বায়ী। এরপ ঘুমন্ত অবস্থায় 
মান্ধষের এই চিমটি-কাটাজনিত ব্যথ। এবং চিমটি কাটার ব1 পা সরানোর কথ! 

মূনে থাকে না। ইংরেজিতে একে বলে রিক্লেব্স আকৃশন্। সবিশেষ উত্তেজনার 
মধ্যে পড়লে মানুষের মস্তি তার স্বায়ুকেন্দ্রগুলি থেকে পৃথক্ হয়ে পড়ে এবং 

মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকে বা মস্তিফকে ন। জানিয়ে এই আন্বকেন্দ্রগুলি 
স্বাধীনভাবে কাজ করে। ফলে মানুষের অবস্থা তখন হয় হাল-বিহীন নৌকে। 

বা চালক-বিহীন ছুটস্ত শকটের মত। ঠিক এরূপ অবস্থাতেই উপরি-উক্ত 

অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল। এজন্ত চুরির ব্যাপারটি তার মনে ছিল ন1। 

রাত্রে অনেকে উত্তেজিত ব। ভীত হয়ে ভূত দেখেন এবং ভয় পেয়ে ঘৌড 
দেন। মাঠ ঘাট পথ খান। বেড়া ডিডিয়ে তার! ছুটে আসেন। কিন্ত তাদের যদি 
জিজ্ঞাস! করা যায় েকোন পথ দিয়ে এবং কেমন করে তারা পালিয়ে 

এলেন__তীর! সে সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেন না। তৃত দেখা এবং এই 

ভূত দেখার পূর্বেকার ঘটনাগুলি ছাড়া। তাদের আর কিছুই মনে থাকে না। 
উপরোক্ত কারণেই তাদের এরূপ স্বতিবিস্বৃতি ঘটে । এই সম্পর্কে নিষ্বের 
স্বীকারোক্িটি প্রণিধানষোগ্য | 

“হঠাৎ দ্বিঘিটার ওপারে দেখলাম একট! হলদে রঙের জন্ত। আমার তাকে 

বাঘ বলেই মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্বে আমি ছুট দিলাম । বাড়ি ফিরে দেখলাম 

আমার সর্বাঙ্গ কাটায় ক্ষতবিক্ষত। আমার জ্বামা কাপড় ভিজে। সর্বাহ্ন 

কর্দমাক্ত। মাথায় একট। আঘাত। কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কোন্ পথ 
দিয়ে আমি ফিরে এসেছি তা৷ আমার মনে নেই । কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম 

কিন। ভাও মনে পড়ে না। বাগানের মধ্য দিয়ে এসেছি, না! পথ বেয়ে এসেছি 

তাও জানি না।” 

উক্তরূপে আরও করেক প্রকার বেঠিক অপরাধ আছে, যে সকল অ্পরাধকে 
অপরাধ রূপে আদদপেই ধর! উচিত নয় । এমন অনেক চুরি আছে ঘ! এক প্রকার 

রোগ। এই রোগের নাম দেওয়! হয়েছে চৌর্ধ-বাতিক বা ক্লিপচোম্যানিকা | এই 
সব লোকের! চুরি করে লাভের জন্ত নয়। চুরি করবার এক অত্ান্ঠুত ইচ্ছা 
তাদের পেয়ে বদে। একপ ইচ্ছ! প্রতিটি ক্ষেত্রে ছর্মনীয় হয় ন৷ বটে, কিন্ধ এই 
ইচ্ছার নিবৃত্তি না ঘটা পর্যস্ত তারা এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। তারা 
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চুরি করে তাদের এই ইচ্ছার নিবৃত্তির ব1 অস্বস্তির উপশমের জন্ত | একদিন 
চুরি করে পরের দিন তার। চুরির জিনিস ফিরিয়ে দেয় । অন্তথায় এন্বের অনেকে 
এগুলি নষ্ট করে ফেলে । ঝুরোপে বহু ম্যানিয়াগ্রস্ত ধনকুবের আছেন ধার 

দোকান থেকে বেমালুম জিনিস সরিয়ে পকেটে পুরেন | দোকানদার তা৷ দেখে 

কিন্ত তাকে কিছু বলে না। পরে বড় রকমের একট! বিল পাঠিয়ে তারা যুল্যান্ধি 
আদায় করে নেয়। এই সব রোগীর। চুরি করার জন্য ভ্রব্যাদি-খুঁজে বেড়ায় ন।। 
ভাল! ভেঙ্গে ব পাচিল টপকেও তার চুরি করে না । কোনও ভ্রর্য একেবারে 
সামনে না পড়লে তাদের এক্প ইচ্ছার উদয় হয় ন7া। এই ইচ্ছার স্বরূপ ও গতি 

থাঁকে মৃদু এবং সদ সর্বদাই এই ইচ্ছার উল্রেক হয় না। প্রায়শই ক্ষেত্রে এটা 
সাময়িক ভাবে এসেছে । বিশেষ জানাসশুনা বাড়ি ব৷ দোকান না হুল রোগীরা 
এই সব কাজে হাত দেয় না। অনেক সময় এইকূপ ইচ্ছ। তারা দমনও করে। 

এ সম্বন্ধে কয়েকটি এ দেশী উদাহরণ উদ্ধত কর! যাক। 
আমার এক সম্পাদক-বন্ধু একদ। আমার বাড়িতে তার এক সাহিত্যিক 

বন্ধুকে নিয়ে আসেন। তার এই “অমুকবাবু” বন্ধুটির এই রোগ ছিল। ঘরে 

বসে গল্প করতে করতে কখন ষে তিনি আমার দামী মাফলারট। সরিয়ে ফেলেন 

তা আমি জানতে পারি না| উঠবার সময় আমার মাফলারট। আমার হাতেই 
তুলে দিয়ে সেটা আমাকেই তার গলায় বেঁধে দিতে বলেন। আমি মাফলারটি 
নিঃসন্দেহে তারই মনে করে সধত্বে তার গলায় বেঁধে দি। পরে বন্ধুটি সব কথ! 

আমায় খুলে ব্রনে আমাকে তার সেই বন্ধুটির বাড়ি নিয়ে যান। অমুকবাবুর 
ঘরের একটা আনলায় আমার মাফলারট। ঝুলান দেখি । সম্পাদক-বন্ধু নিবিকার 
চিত্তে মাফলারট। তুলে নিয়ে জানান যে, তিনি ছুরদদিন আগে ওটা! ওখানে ফেলে 

গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অধোব্দন থেকে ভদ্রলোক উত্তর দেন, “এজন্যে কেন 

লঙ্জ| দিচ্ছেন আমাকে? ওট। আম কালই সকালে ফিরত দিয়ে আসতাম ।+ 

আমি বুঝলাম যে অমুকবাবু এরূপ ইচ্ছার নিবৃত্তি বন্ধুবরের উপর দিয়েই 
সাধারণতঃ করে থাকে। 

কিছুদিন আগে এক মহিলা কবির গৃহেও এইরূপ একটি চুরি হয়। এক 

ভদ্রমহিল। তার বাঁড়িতে বেড়াতে আসেন এবং একটি মুল্যবান সোনার হার 
নিয়ে সরে পড়েন। মহিল! কবি সব দেখলেও মহিলাটিকে কিছু বলতে কুষ্টিত 
হুন। পরের দিন মহিলাটি তার বাড়িতে পুনরায় বেড়াতে আসেন। কিছুক্ষণ 

পরে লেই হারটাও পূর্বস্থানে ন্তও দেখা যায়। এঁদ্িনই আবার মহিলা কবির 
৯ 
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একটা ছোটখাটে! কম যূল্যের জিনিস খোয়া ধায়। কিন্তু পরের দিন তিনি 

কাশ্ীর রওন! হন। স্থতরাং জিনিসটিও তিনি আর ফিরে পান না । 
আমি একজন মহামান্ত ভারতীয় জজের স্থুশিক্ষিতা স্বীকে জানি। ইনি 

নিমস্তণে এসে গৃহস্থের বাড়ি থেকে স্ৃযষোগ মত একটি দ্রব্য চুরি করে আনতেন ! 

কিন্তু তার স্বামী তীর স্ত্রীর এ রোগ সম্বন্ধে অবহিত থাকায় এ ভ্রবাটি তিনি বখা 

সত্বর সংগ্রহ করতেন এবং উহ। বেনামী পোস্টাল পার্সেল যোগে উহার প্রত 

মালিকের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। 
এই সব অপরাধী ছাড়া শিশু ও অপরিণত বালক দ্বারা কৃত কোনও অপরাধ 

অপরাধরূপে স্বীরূত হয় না । মাতাল অবস্থায় লোকে ঘদদি কোনও অপরাধ করে 
তো। তার সেই অপরাধকে অপরাধ বল] হয় না। সেই ব্যক্তি অপরাধ 

করার উদ্দেশ্টেই মগ পান করলে অবশ্ট উহা! অপরাধ । এই সকল অপরাধ- 

রোগীকে ভূলকুমে প্রকৃত অপরাধীর মত শান্তি দেওয়া! উচিত নয় । এই সম্বন্ধে 

রাষ্ট্র মাত্রেরই লক্ষ্য রাখ। উচিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্বাপর মানসিক অবস্থ1 
হাবভাব, ব্যবহার, সামাজিক, আথিক ও পারিপাশ্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা লক্ষ্য 

করে সহজেই বুঝে নেওয়। যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সঠিক অপরাধী বা 
অপরাধ-রোগী। অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা! সম্বন্ধে কোনুনূপ সন্দেহের 
উদ্রেক হওয়! মাত্র তাকে তান্ত সাপেক্ষে হাজতে রেখে বা জামিনে খালাস দিয়ে 

অপরাধীর মানসিক ও পারিপাশ্বিক বিষয় সম্বন্ধে খোজ নেওয়া! উচিত। 

তাদের পিতামাতা সহ পিতৃ ও মাতৃকুলের অপরাপর ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত 
জানতে হবে। এদের বংশ-পরিচয় থেকে অপরাধীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ 

জ্ঞাত হয়ে তাদের এই রোগ এবং রোগের কারণ স্ন্ধেও বহু তথ্য জানা 

ষায়। 

বৃটিশ আইনের যুলনীতি হচ্ছে এই যে, পঞ্চাশটা অপরাধী খাঁলাম পাক 
ক্ষতি নেই কিন্তু ত। সত্বেও ভুলক্রমে একজন নিরপরাধীরও যেন শান্তি না হয়। 

ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় আদালতসমূহের এ বিষয়ে সবিশেষে দাচেতন থাকা! 
উচিত। ভারতীয় দণ্ডবিধি মাত্র জানতঃ দোষী ব্যক্তিদেরই শীস্তি চায়।, 
উপরিউক্ত ক্লিপটোম্যানিয়াক বা! চৌর্ধ-বাঁতিক রোগের বিষয় বিবেচসা কর! 
ধাক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় চৌর্ধ অপরাধের নিয়োক্ত রূপ সংজ্ঞা 
দেওয়া আছে। 

“কেহ যদি অপরের দখলীভৃত কোনও অস্থির ব! অস্থাবর ভরব্য দখলদার 
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ব্যক্ির বিনা অনুমতিতে আত্মসাতের ব! ক্ষতিসাধনের উদ্দেন্টে অপসারণ করে 

তো তার এই কার্যকে চৌর্য কার্য বল! হয়।' 
এক্ষেত্রে অপরাধ-রোগীরা উপরোক্ত রূপে জব্যার্দি অপসারণ করে বটে, 

কিন্তু তা তায় করে আত্মসাতের ব! ক্ষতি করার উদ্দেস্টে নয়। এ কার্য সে 

করে তার অপরাধ-স্পহার নিবৃত্তির জন্ত। তার এই কাজের জন্য সে প্রায়ই 

অসন্থতগ্ত হয় এবং হত দ্রব্য ফেরত দেবার জন্য সর্বদাই স্থযোগ ও স্থবিধ! 

খোজে। অনেক সময় লজ্জার খাতিরে সে হ্ৃত ব্রব্য বিনষ্ট করে, কিন্ত 

পারতপক্ষে তা ব্যবহার ব। আত্মসাৎ করে না। এখানে লাভালাভের 

[ ৮1:008£0] €84 ] কোনও প্রশ্ন না থাকায় উহাদের এই চৌর্ধ কার্যকে 

অপরাধ বলা যায় না। 

[ মানষের প্রধানতম রিপু হচ্ছে ক্রোধ এবং লোভ। এই বৃতি্ধয় যে 
অপরাধ স্যির অন্টঅম কারণ তা! ইতিপূর্বে বল! হয়েছে। অবশ্থ পরিবেশগত 
কারণসমূহ ইহাদের কার্ষে সবদাই ইন্ধন যুগিয়েছে। কিন্তু, যে রীতিতে ক্রোধ 
মানুষকে অপরাধী করে, সে রীতিতে লোভ তাহাদ্দের অপরাধী করে না। 

লুঙ্ষন্নাযু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে গ্রতিরোধ-শক্তির হানি হলে যে মানুষ অপরাধ করে, 

তা পূর্ব প্রবন্ধে বলেছি। 

এই ক্রোধ ও লোভ মানুষের মনের আধারভূত শুক ক্সাহুকে সাময়িক বা 
স্থায়ীরূপে ক্ষতিগ্রস্থ করতে সক্ষম। আমার মতে ক্রোধ উহার হ্ষণস্থায়ী 

প্রবাহ দ্বারা মোজাস্থীজি আঘাত হেনে উহাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে থাকে। উহার 
আশে-পাশে অবস্থিত অন্যান্য বত সম্পকাঁত কোনও ্ক্্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ করে 
না। এজন্য ক্রোধের উপশম হলে এ অপরাধীকে পুনরায় আমর! স্বাভাবিক 

মান্থয হতে দেখি। অপরদিকে মানুষের লোভ উহার দীর্ঘস্থায়ী প্রবাহ দ্বারা 
উহার দেহাভ্যন্তরের রসপিণ্ড হতে অবিরত অগ্পকারী রস নির্গত করে। 

এই রস পুনঃ পুনঃ নির্গত হলে উহা! ধমনীর মাধ্যমে অপম্পৃহার অন্ক্রমিক 

সুক্ষ সহ উহার আশে-পাশে অবস্থিত অন্থান্ত বৃত্তিসমূহের আধারভূত লুক 

ন্বায়্দেরও ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়। এজন্ত পুরাতন অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের 
আমূল পরিবর্তন আমর! লক্ষ্য করে থাকি। এই সয় তার! বহুলাংশে আদিম 
মানের মত হয়ে উঠেছে। 

এই নকল বিষয় অনুধাবন করে আমি মনে করি যে, ক্রোধ অপরাধ-রোগীর 
এবং লোভ নীরোগ অপরাধীর সু্টি করে থাকে! এই উভয় প্রকার অপরাধীর 
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হ্বভাব-চরিত্র অন্থধাবন করে আমি এইরূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছি। 

[কয়েক ক্ষেত্রে দেখ! গিয়েছে যে ক্রোধ প্রথমে সরাসরি সুক্ষনায়ুকে ক্ষতিগ্রস্থ 
করে এবং পরে উহা! দেহের আভ্যন্তরিক রসপিগ হতে সামান্ত [ নাম মাত্র ] রস 

ক্ষরিত করে। কিন্তু উহার এরূপ সরাসরি আঘাত হবার! অন্থান্য সুস্ধ কমায় সমূহের 
বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্ত লোভ প্রথমে রলপিগ্ড হতে অন্ুপকারী রস ক্ষরিত্ত 
কুরে এবং তারপর এ রস-এর ফলে অপমস্পহার আচ্ষঙগিক “প্রদমিত অন্থান্ত 

আদিম দোষ' সমৃহও উহার সাথে উপরে উঠে আসে । কারণ, ধমনীর মাধ্যমে 

উহা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্থান্য হুম্ন্নান্কে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এর ফলে শেষ 
অবস্থায় এদের মধ্যে অন্তান্য বহু আদিম বৃত্তি দেখ! যায় । ] 

উপরোক্ত অপরাধী ব্যতীত এমন বহু দুর্বল মানুষ আছে যারা অপর ব্যক্তির 

হ্বার। প্রভাবিত হয়ে অপরাধ করে থাকে । এই সকল ব্যক্তিদের গ্রতিরোধ- 

শক্তি স্বভাবতঃ কম থাকে, কিংবা উহা৷ কৃত্রিম উপায়ে কিছু সময়ের জন্য বিলুপ্ত 
করে দ্বেওয়। হয়। প্ররোচকগণ বাক্প্রয়োগ ঘ্বারা এদের বুঝিয়ে দেয় যে ক্ষেত্র 
বিশেষে এই সকল অপরাধ অপরাধ রূপে বিবেচিত হতে পারে না । সাধারণতঃ 

রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, ব্যক্তি ও পরিবারের নামে এই সকল অপরাধীদের ভুল পথে 

পরিচালিত কর! হয়েছে। এই সকল প্ররোচকগণ প্ররোচিতদ্দের বলে যে, তাদের 
এ সকল কার্ষের দ্বার! গ্রকারাস্তরে জন-নসমাজ উপরূত হবে। এ ছাড! এ 

কথাও তাদের বল হয়ে থাকে যে, তারা শুধু ওস্তার্দ বা গুরু ব নেতার আদেশ 

পালন করছে। এতে যদি কারুর পাপ হয় তো ত1 তাদের হবে না। এপাপ 

হবে এ সকল ওস্তাদ, নেতা, গুরু বা দাদাদের। এছাড়। প্ররোচকগণ প্ররোচিত 

ব্যক্তিদের প্রায় বুঝিয়েছে যে, এতত্বার। তাদের ব্যক্তিগত উপকার হবে এবং এ 
উপকার করবার যথেষ্ট ক্ষমতা প্ররোচক ব্যক্তিদের নিশ্চয় আছে। 

কত্রিম উপায়ে জাত এক অস্বাভাবিক অবস্থায় অপরাধীরা এই অপরাধ করে 

বলে তাদেরও আমর] অপরাধ-রোগী বলে থাকি। কিরূপ মানসিক অবস্থায় 

উপনীত হওয়ার জন্য একজন অপর একজনের দ্বার! গ্রভাবান্বিত হয়ে; নানাবিধ 

অপকর্ম করে থাকে তা সংক্ষিপ্তাকারে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ বল! হয়েছে । সাধারণ 
ভাষায় ইহাকে সন্মোহন-বিষ্য। [ হিপনোটিজিম ] বল! হয়। আজকাল বিজ্ঞানীর। 
উহাকে “ইনস্লুয়েনসিয়ারি' বলেন। ইহা মাত্র প্রভাব বিস্তারের মধ্যে সীমাবন্ধ 
থাকে। 
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(১) ফোনও এক মান্থয অপর এক মান্থযকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
£প্িভাবিত করে তার দ্বার৷ কখনও কোনও অপকর্ম করাতে পারে নি। তার! 

ভাদের ষ1 কিছু অপকর্ম ভূল বিশ্বাসের কারণে স্ব-ইচ্ছাতেই সমাধা করেছে। 
সাধারণতঃ প্ররোচিতদের মিথ্যা! বাকৃজাল দ্বারা মোহিত করে তার্দের এমন কাজ 

করানে। হয়েছে ঘ৷ স্বাভাবিক অবস্থায় তারা কখনও করবার চিন্তাও করেনি। 

(২) এই সকল প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ স্বার্থপর বা লোভী 
হয়ে থাকে। কিংবা বাকৃপ্রয়োগ দ্বার কিংবা পরিবেশ সৃষ্টি করে তার্দের সহস। 

লোভী ও স্বার্থান্ধ করা হয়। কখনও তাদের বুঝানে। হয়েছে যে এতদ্বার! 
তাদের দেশ, রাষ্্র, সমাজ বা পরিবারের সবিশেষ উপকার হবে। কিংবা! তাদের 

বুঝানে হয়েছে যে, এতঘ্বারা তাদের ধনলাভ, পুক্রপ্রাপ্তি কিংবা! রোগমুক্তি হবে। 
বল। বাহুল্য যে, এই সকল বিষয়ে তাদের আপন স্বার্থ বিশেষরূপে নিহিত 
থাকে। যদি তীর! বুঝে ষে এ ব্যক্তির আদেশ মত কাজ করলে তাদের স্বার্থের 

হানি হবে তা'হলে তারা তাদের আদেশ কখনও প্রতিপালন করবে ন|। 
(৩) স্বার্থ, লোভ ও ভয় সাময়িকভাবে প্রতিরোধ-শক্তির অবসান 

ঘটানোর জন্য একজন মানুষ অন্যায়ভাবে অপর এক মানুষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে 

থাকে। পুন: পুনঃ বাকপ্রয়োগ ছারা মান্থষকে স্বার্থান্ধ ও ভীত কিংবা লোভী 
করে তৃলে তাদের প্রতিরোধ-শক্তির অবসান ঘটানো! অতীব সহজ। আমার 
মতে স্থার্থপ্রন্থুত [লোভ মানুষের আভ্ান্তরিক রসপিগু হতে অন্ুপকারী রম 
ক্ষরিত করতে থাঁকে এবং এ রস ধমনীর মাধ্যমে উহাদের মনের আধারভূত 
সুক্্নায়ুকে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়। ইহার অবশ্যভাবী ফল স্বরূপ 
উহাদের প্রতিরোধ-শক্তির ষে সাময়িক বিলোপ হবে তাতে আর বিচিত্র কি? 

যদি অন্ত কেহ প্ররোচকের প্রতারণা পূর্ণ মিথ্য। ভাষণকে সমর্থন করে, তাহলে 
আরও সহজে ও অতি শীদ্র প্ররোচিত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি 

বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

(৪) এইভাবে প্ররোচিত ব্যক্তিদের প্রতিরোধ-শক্তির বিলোপ ঘটাতে 

উহাদের বিচার-বুদ্ধিরও সাময়িক ভাবে বিলোপ ঘটে। , প্রথম প্রথম এর! অন্তায় 
বুঝে কোনও এক অন্তায় বা নীতিবিগহিত কার্য প্রায়ই করতে চান না। কিন্ত 
প্ররোচকগণ পুনঃ পুনঃ বাকৃ-প্রয়োগ বা সাজেদ্-শন্ দ্বারা তাদের প্রতিরোধ 

-শক্তির হানি ঘটিয়ে তাদের বিচার-বুদ্ধির [ সাসপেসশন্ অফ, জাজমেন্ট ] 
লাময়িকভাবে বিলোপ ঘটায়। 
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(€) প্ররোচিত বাডিদের বিস্তাবুদ্ধি ও উপকার করার ক্ষমতার উপর 
বিশ্বাসী হওয়ার জন্যই তারা প্ররোচিত বা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে । গ্ররোচকগণ 
তাদের প্রায়ই বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে, তার! নিঃস্বার্থ ও সাধু চরিত্রের ব্যক্তি 
তো বটেই, অধিকন্ভ তারা নান প্রকার গুণের ও ক্ষমতার অধিকারীও। 

কালক্রমে প্রভাবান্বিত ব্যক্তির। বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে, উহাদের ছার! 

তাদ্দের উপকার ছাড়া কোনও অপকার হতে পারে ন|। 
এই সকল প্ররোচকগণ সাধারণতঃ স্বার্থান্বেষী ও পরতৃক বা পরগাছা 

[প্যারাসাইট ] জীবন যাপনে অভ্যন্ত হলেও কয়েকটি বিশেষ গুণেরও অধিকারী 

হয়ে খাকে। তা ন! হলে এতো! সহজে অপর এক মাস্থষকে মুগ্ধ করে তুলতে 

তারা পারতো না। এই সকল ব্যক্তি মনস্তত্ববিদ্, চতুর ও বুদ্ধিমানও হয়ে 
থাকে। এঞ্জন্য তার! মানুষকে প্রভাবান্বিত করে তাদের অপকারের স্ভায় বু 

উপকারও করতে সক্ষম। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয় যে ওদের অপরাধ-প্রবণতা৷ 

মান্থষের অপকারই করে থাকে | এই সম্পর্কে বুঝবার স্বিধার্থে নিম্নের বিবৃতির 

বিশেষরূপে গ্রণিধানযোগ্য | 

“অমুক ব্যক্তি এদ্দিন হঠাৎ আমার মোটর সাইকেলটি পরীক্ষা! করে 

সামান্ত ক্ষণের মধ্যে উহাকে সচল করে তুললো। আমি তার এবংবিধ কার্যদক্ষতা 
দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। কারুণ ইতিপূর্বে বহু চেষ্টা করেও ছুইজন কারিগর এ 

গাঁড়িকে সচল করতে পারেনি । কয়েকজন কারিগর উহ| সারারার জন্য পঞ্চাশটি 
মৃদ্রাও দাবি করেছিল। কিন্তু এব্যক্তি এই উপকারটুকুর জন্য একটি পয়সাও 
দ্াবি করলো না। তার বক্তব্য এই যে, উহার জন্য তাকে কোনও খরচ-খরচ। 

ব! অধিক পরিশ্রম করতে হয় নি। এর পর সে বললে যে, ভিহিকেল আফিসে 

তার জানাগুন! থাকায় সে মাত্র একঘণ্টার মধ্যেই আমার লাইসেন্স ও ট্যাক্স 

পারমিটগুলি রি-নিউ করে আনতে পারবে, তখন নির্বিচারে এই অজ্ঞাতকুলশীল 
ব্যক্তিটিকে কাগজপত্র সহ সত্তর টাকা এঁ অফিসে জম! দেওয়ার জন্য আমি 

প্রদান করি। যেব্যক্তি তার কর্ষদক্ষত। দ্বার মাসে সহশ্র মুদ্রা উপা্প করতে 

মক্ষম, সে যে আনার সত্তরটি মূত্র নিয়েপালাবে তা আমি কল্পনাও কষ্টি নি।” 
[ বহু গৃহভৃত্য নিজের অর্থে সন্তায় দ্রব্য আনে। পাঁচ টাকার নোট 

গ্রহণ করে বলে যে তাকে ভূলে দশ টাকার নোট দেওয়া হয়ে ছিল। এইভাবে 
বিশ্বাস উৎপাদন করে তার] মনিবকে মোটা টাকার চোট দিয়ে পলায়। ] 

অনেক সময় গ্ররোচকগণ প্রভাবান্বিত ব্তিদের বুঝিয়ে থাকে যে, এ বন্ত 
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অপহরণ রুরলে উহাকে চুরি বলা যায় না। কারণ, উহার উপর তারও স্তায়তঃ 
অধিকার আছে । রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ও অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগের 

' তুল বাখ্যা করে বহু নেতা জনসাধারণকে স্বার্থান্ধ কিংবা উত্তেজিত করে অতীতে 

তাদের দ্বারা বনুবিধ অপকর্ষ করাতে সক্ষম হয়েছেন। কিক্ষপ বাক্যবিস্তাস ঘার। 

মান্ষকে ভুল পথে পরিচালিত করা হয়ে থাকে তার কয়েকটি নিদর্শন নিয়ে 

উদ্ধত কর] হল। 
“আপনার! কি জানেন ষে অমুক ব্যক্তি কত সৎ ও নিরীহ নাগরিকের 

সর্বনাশ সাধন করেছেন ? গুর মত লোককে খুন করে এলেও আপনার্দের কোনও 

পাপই হবে ন1।” কিংবা! “আপনার! জানেন ন1 ঘে কত গরীবকে উনি সর্বহার। 

করে তাদের পথে বসিয়েছেন। অওএব গুর ধনরত্ব লুষ্ঠন করলে আপনাদের 
কোন অন্তায় হবে ন। এছাড়া তিনি বহু সতীর সতীত্ব নাশও করেছেন । বনু 

ব্যক্তিকে ভিট্রা্াঞ্ী ছাড়া করে উনি পথে বসিয়েছেন। আস্থন ওঁর বাড়িতে 

ডাকাতি করে ওকে আমর৷ হত্যা করে আমি ।% 

এক্ষণে মান্য যে শুধু মানুষের বাকৃ-প্রয়োগ দ্বার। প্রভাবিত হয় তা নয়। 
বহুক্ষেত্রে ঘটনা বিশেষ এবং পরিবেশ মানুষকে প্রভাবান্বিত করে থাকে । এছাড়। 

প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণভঃ কিছুট। অপরাধ-প্রবণত। থাকে । তাদের 

মনও থাকে দুর্বল। তাই শিশুগণের গ্ভায় এরা সহজেই অপরের হবার গ্রভাবাদ্বিত 

হয়ে পড়ে । ইহা হতে অপরাধীদ্দের সহিত শিশুদের নিকট সাদৃশ্ও প্রমাণ কর! 
যায়। এতদ্য় ইহাদের উভয়ের মধ্যেই সবিশেষ অদূরদ্রশিতা, বিস্মরণশীলতা 
এবং বাকৃ-প্রয়োগে অভিসৃত হওয়ার ভাবও দেখ গিয়েছে । সাধারণভাবে, 
মানুষ প্রতিদিন পরস্পব পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে থাকে । ইহা অতীব সত্য । 

কিন্ধপ উপায়ে তা করা হয় তা উপরে বল! হয়েছে। তবে অতিমাত্রায় উহ! 
ঘটলে অস্বাভাবিকতার স্থষ্টি হয়। আমার মতে, ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের 
প্রতি ভয় এবং বিশেষজ্ঞ-মন্ ব্যক্তিদের প্রতি মানুষের বিশ্বাসই ইহার অন্যত্ক 

কারণ। 

এদেশে বু লোকের এখনও এইক্প মিথ্যা ধারণা আছে যে সম্মোহিত 

অবস্থায় একজন অপরের দ্বার গ্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুবিধ 
অপকর্ম সমাধা করেছে। এই সময় নাকি এর! ত্বাযু-ছূর্বল হিিরিয়। রোগীর 

স্তায় হয়ে থাকে । এইজন্ত এর! মোহাবিষ্ট অবস্থায় অপর এক ব্যক্তির আদেশ 

মত কাজ করে। অবস্ঠ যে ব্যক্তি তাদের মোহাবিষ্ট করে, মাত্র তাদেরই আদেশ 
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তার! গ্রতিপালন করেছে। জান হওয়ার পর হ্ুস্থ অবস্থায় উপনীত হয়ে কিন্ত 
ভারা তাদের পূর্বকৃত অপকর্মের কথ। প্রায়ই ভুলে যায়। বিজ্ঞ ছুবৃত্তর! প্রথমে 
উক্ত প্রকার দ্বায়ূ-ছূর্বল হিঠ্িরিয় রোগীদের খুঁজে বার ক'রে নিজেদের আম়তে 
আনে এবং পরে কৃত্রিম উপায়ে তাদের এই বিশেষ আয়বিক রোগকে জাগ্রত 
ক'রে তাদের কিছুক্ষণের জন্ত রোগগ্রস্থ বা মোহ্গ্রস্থ করে। বহক্ষেত্রে এই সব 
রোগী আপনা আপনি ভাবগ্রস্থ বা রোগগ্রস্থ হয়েছে। এই স্থযোগে দূরৃত্তরা 

রোগীর অবচেতন মনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং বাকৃ-প্রয়োগ বা 

সাজেস্শন দ্বার! তাদের নানাক্ধপ আদেশ জানায় । এই বিশেধ অবস্থায় রোগীর 

প্রতিরোধশক্তি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। তাদের চেতন মন তখন স্বপ্তাবস্থা 

প্রাপ্ত হয় এবং অবচেতন মন কার্যকরী হয়ে উঠে। রোগী তখন জাগ্রত ও স্থপ্ত 

অবস্থার মাঝামাঝি একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়। এনক্ধপ অবস্থায় সে 

মাত্র আদদেশকারীর পরিচিত স্বরই শুনতে পায়। 

এন্প অবস্থায় আরেশকারী-দুর্বুত রোগীকে অপকর্মে নিযুক্ত করে। রোগী 

তখন অর্ধন্বপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় ঈাড়িয়ে উঠে এবং খুন প্রভাত বহুবিধ 

অপকর্ম আদেশকারীর আদেশ মত করে যায়। স্থস্থ অবস্থায় স্বরুত কর্ম ও 

অপকর্মের কোনও কথ! তার মনে থাকে না। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি 
মোহাবিষ্ট ও রোগগ্রস্থ অবস্থায় তাদের দ্বারা এই সব কাজ্জ করান হয়। তাদের 

মতে এই সব পরীক্ষার জন্য গই বিশেষ মনোবিকারগ্রস্থ রোগীদের বেছে নেওয়া 

হয়। তারা একথাও বলেন যে, এই সকল রোগী মোহাবিষ্ট অবস্থায় 
আঁদেশকারীর যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি মেনে নিলেও অন্তায় ও অমনোনীত কথাগুলি 
কখনও মানে না। একপ অবস্থায় হঠাৎ তারা অবাধ্য হয় এবং তাদের চেতন 

ফিরে আমে। এইজন্য এই সব ব্যাপারে আদেশকারীর কিছুমাত্র বাহাছুরি নাই। 
তার! ব্বীকাঁর করেন যে রোগীর রোগই ত|দের এরূপ ছুরবস্থার জন্য দ্বায়ী। 

দুর্ঘর এই সব রোগীর রোগের স্থযোগ নেয় মাত্র। তাদের মতে জুস্থমন। 
নীরোগ ব্যক্তিদের এই ভাবে মোহাবিষ্ট করা বায় না । এবপ ভব হলে সমাজে 

বাস করা অস্ভব হ'ত। তা ছাড়া এই ধরণের রোগীর সংখ্যাও সমাজৈ কম 

থাকে এবং ষে কয়টি থাঁকে তার! কদাচিৎ ছুরৃতর্দের হাতে পড়ে। তার! 

দুর্বতিদের কবলে পড়লেও সব সময়েই তাদের আয়ত্তে আনা যায় না। কারণ 
সকল সময়ই তাদের মন এরূপ দুর্বল বা রোগগ্রস্থ হয় না। 

“কোন লোক রাত্রে পাইপ বেয়ে নেমে অন্যের বাড়ীতে খড৷ বেয়ে উঠে খুন 
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করে পরে এঁ ভাবে নিজ কক্ষে ফিরে এলে তার পূর্ব অপরাধ সে শ্মরণ 
করতে পারে নি। কারও বা মাত্র দিনের ছুপুরে এরপ প্রবৃতি এসেছে। 
তখন সে বাটীর তালা ভেঙে অপরাধ করে ফিরে এলে উহা! তার মনে 

থাকে নি।» 

বলা বাহুল্য যে, এপ মতবাদের কোনও বৈজানিক ভিত্তি নেই। 
মোহাবিষ্ট অবস্থায় অপরের আদেশে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করার যে সব 

চাঞ্চল্যকর কাহিনী সচরাচর আমরা শুনতে পাই তা প্রায়শঃই অলীক ও 

মিথ্যা। আমি মনে করি যে, মান্য একপ অবস্থায় কখনও উপনীত হয় না এবং 

এ মন্বন্ধে ষে সকল কাহিনী শুনা যায় তার জব কয়টিই জাল-জুয়াচুরি মাত্র। 
অপরাধীরাও আইনকে ফাকি দিবার অন্ত এই সব কাহিনীর অবতারণা করে। 
বছ অন্ুসন্ধানের পর আম এই বিশেষ সত্যে উপনীত হয়েছি । তবে উপরোক্ত 

রূপে সম্বিত ণা কর! গেলেও মাহ্ষকে স্বাভাবিক ভাবে ষে প্রভাবিত করা 
সম্ভব ত৷ ইতিপূর্বেই উহার কার্ধকারণ সহ আমি বিশদ ব্যাখ্যা করেছি। 

এদেশে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে ঘুমস্ত অবস্থায নিজের অজ্ঞাতে মানুষ 

অপরাধ করতে সক্ষম । এর! বলেন যে মানুষের চেতন মনেই প্রতিরোধ-শক্তি 

অধিক থাকে । ঘুমন্ত অবস্থায় অবচেতন মনে উহা! অধিক কার্ধকরী হয় না। 

জাগ্রত অবস্থায় মাস্ৃষের মনে বহাবিধ কদর্য ইচ্ছা আসে। কিন্তু চেতন মনের 
প্রতিরোধ-শক্তি এই সব অন্যায় ইচ্ছ। দমন করে। ঘুমস্ত অবস্থায় এই সব কু- 
ইচ্ছ! দানা ধাঁধলে এ সময় ন্মাধুর শক্তি ক্ষীণ থাকায় এই সবইচ্ছা কার্যকরী হয়। 
এঁদের মতে এমন অনেক রোগ আছে যার দ্বার আক্রান্ত হয়ে মানুষ ঘুষস্ত 

অবস্থায় মোহা বিষ্টের স্তায় চলাফেরা করে। এ সময় ভার! নান! প্রকার কথ! 

বলে ও অপকার্ধ করে। মনের সুপ ইচ্ছ। অদ্মনীয় হয়ে কার্যকরী হয়ে উঠলে 

স্থপ্ত ও মোহাবিষ্ট অবস্থায় মানুষ অনেক সময় খুনও করে ফেলে। কেউ কেউ 

এ কথাও বলে থাকেন ষে জাগৃঘুম [ ইনসমবেলিস্ম্] অবস্থায় বহু যন-রোগী 

মানুষ অপরাধ সমূহ করে। 

এই সকল বিষয়ে সবিশেষ অন্থসন্ধান করে জেনেছি যে, উপরোক্ত 

মন্তাত্বিক ব্যাখ্যাসযূহ একাস্তরূপেই মিথ্যা, ভুল ও অসৎ উদ্দেশ্রপূর্ণ। ছুঃখের 
বিষয় যে সকল তথ্য ও তত্ব পাশ্চাত্য দেশে শিশুরাও আজ হেসে উড়িয়ে দেয় 

তা এই সত্যান্বেধী উপনিষকারের দেশের বহু ব্যক্তি আজও বিশ্বাস করে। 
অনেকের ধারণ আছে যে এদেশে এমন বহু সাধু-সন্্যাসী এক্সপ এক এশ্বরিক 
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কষমভার অধিকারী। কিন্তু বহু অনুসন্ধান দ্বারা আমি অবগত “হয়েছি যে, ইহা 
একান্ত রূপেই অসৎ উদ্দেশ্তে মিথ্যা মাত্র । 

এতত্থ্যতীত পৃথিবীতে আরও বহু প্রকার অপরাধ-রোগী আছে। এদের 
অপরাধ-রোগী এবং নীরোগ-অপরাধীদের মধ্যবর্তী অপরাধী বল। যেতে পারে। 
অর্থাৎ এদের অপরাধ রোগী বলা না৷ গেলেও সঠিকভাবে নীরোগ-অপরাধীও 
বল৷ চলে না। এক্ন্ত এদের আমি অপরাধী এবং নিরপরাধীদের মধ্যব্জা 

অপরাধী বলেছি । এরা একপ্রকার রঙ্গিলা আবেশের [ £.0108150 ] মধ্যে 

পড়ে অপরাধ করেছে । এ সম্পর্কে নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা 
যাবে। 

“ধরুন আমি চল্সিশজ্রন ডাকাতের সর্দাররূপে একটি ধনী ব্যক্তির প্রাসাদ- 

ছুর্গ আক্রমণ করেছি। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের পর বাধ। প্রদ্দানকারীদের 

পযুদ্দত্ত করে এ প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি। শিশুর! ভীত হয়ে ক্রন্দন 
শুরু করেছে এবং কুলনারীরা, আমাদের ভয়ে কম্পমান। অন্যদিকে পুরুষের 

নতজানু হয়ে আমার সম্মুখে প্রাণভিক্ষার্থী। আমি তাদের মধ্যে উন্নত বক্ষে 
বিজয়ী বীরের মত দীড়িয়ে রয়েছি । এর চেয়ে বড় রোমান্স আপনারা আর কি 
কল্পন! করতে পারেন ! বস্ততঃপক্ষে এইব্ূপ এক আনন্দ উপভোগ করার্ জন্তই 
আমি সৎ উপায়ে উপাজিত অর্থ বার ডাকাত দলের সৃষ্টি করে বারে বারে এই 
সকল ডাকাতি স্থচক অপরাধ করেছি।” 

ভুল পথে চিন্তাধারা প্রবাহিত হওয়ার জন্য বনু প্রকার মনোবিকারের ভৃঙটি 
হয়ে থাকে । এরূপ অপরাধীর সন্ধান স্ত্দীর্ঘ কর্ম-জীবনে আমি বহু জনের মধোই 
পেয়েছি । ছুঃখের বিষয় এই যে, এদের চিকিংসার কোনও স্থবন্দোবস্ত এদেশে 

করা ছয় নি। এই নকল রোগের প্রতিষেধক সম্বন্ধে আজও কেহ চিস্তা করে 

না। 

কোনও অপরাধীকে অপরাধ-রোগীরূপে বুঝলে পুলিশের উচিত এ বি্বিয়ে 

মনম্তবববিদ্ পণ্ডিত এবং চিকিৎসকদের সহিত পরামর্শ করা। মুরোপ এবং 
আমেরিকায় বহু রাষ্ট্র আছে যেখানে স্থুনিভারসিটির গ্রফেসাররা পুলিশকে এ 
বিষয়ে প্রায়ই পরামর্শ দেন। সেই সকল দেশে পুলিশ এ বিষয়ে তাদের সহিত 
একাস্তরপে সহযোগিতা করে থাকেন। 

[ উপরে বল! হয়েছে ষে অপস্পৃহার আগমনের কারণেই মানুষ অপরাধ 

করে। যে সকল মানুষের মধ্যে এই অপস্পহা অবস্থান করে তাদের আমর! 
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অপরাধী বলি। এই অপস্পৃহ! কোনও কোনও মাঞ্হ অভ্যাস ছার! লাভ করে, 
কেউ কেউ আবার উহ তাদের জন্মের সঙ্গে লাভ করে থাকে । এই সকল 

অপরাধীদের আমর! নীরোগ-অপরাধী বলে থাকি । উৎকট নীরোগ-অপরাধীর। 
তাদের অপরাধের জন্ত কখনও অনুতপ্ত হওয়। প্রয়োজন মনে করে না, বরং উহার 

জন্ত তারা প্রায়ই গর্ব অনুভব করে থাকে। 

কিন্ত এই নীরোগ-অপরাধীদের ন্যায় অপরাধ-রোগীদের প্ররুতপক্ষে 
অপরাধী বল! যায় না। ইহার কারণ নীরোগ-অপরাধীদের দ্যা তাদের 
অপরাধসমূহ ইচ্ছাকৃত হয় না। তারা বিভিন্ন প্রকার ন্বায়বিক রোগের কারণে 
অপরাধ করতে বাধ্য হয। এই সকল অপরাধীকে এজন্য আমর অপরাধ- 
রোগী বলে থাকি । অপরাধ রোগীর! তাদের অপরাধ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া 
মান্্র অত্যন্ত লঙ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে উঠে। স্নায়বিক এবং মানসিক 

রোগ বূভীত ক্রোধ প্রভৃতি রিপুও মান্নষকে অপরাধ-রোগীতে পরিণত করে 

দিতে পারে। এই ক্রোধোন্মত্ মানুষ সহজ মানুষের স্তায় সকল সময় সকলের 
ক্ষতিও করতে পারে না। কারণ তারা তখন অসহায় বিচার বুদ্ধিবিহীন 
রোগীতে পরিণত হয়ে পডে | এজন্য এ সকল ব্যক্তিকেও আমর! সর্বতোভাবে 
অপরাধ-রোগী বলে থাকি । 

[ এই কারণে যার উপর রাগ কর! যায়, তার ধত ক্ষতি হয় তার চেয়ে বেশি 
ক্ষতি হয় যু রাগ করে তার। মানুষ ক্রোধোম্ত হওয়। মাত্র ভার দেহের রক্ত 

সমাধেশ সমূহে আমূল পরিবর্তন ঘটে । ফলেসে মৃত্যু পথে আরও কিছুটা 
অকারণে এগিয়ে আসে। এজন্য পত্ডিতগণ বলেছেন যে রাগের ভান করো, 
কিন্তু কদাচ তোমর! রাগ করো না। ] 

অপরাধ রোগীদের দৃষ্টান্তস্বরূপ বিপ্লবী গোপীনাথের টেগার্ট হত্যার 
চেষ্টার বিষয় উল্লেখ্য । উনি কলিকাতার পুলিশের কমিশনর চার্লস টের্গাটের 
পরিবর্তে চৌরঙ্গীর ফুটপাতে জনৈক সাধারণ ইংরাজ ভন্রলোককে হত্যা করে- 
ছিলেন। তার তৎকালীন বিবৃতির কিছুটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলে! । 

“আমি সারারাত এ তারিখে ঘুমাতে পারিনি । টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করা 
আমার তখন একমাত্র চিন্তা । প্রত্যুষে কে যেন আমাকে টেনে বাটার বার করে 
দিল। আমি চৌরঙীর ফুটপাত ধরে চল! কালে হঠাৎ এ ইংরাজকে দেখে মনে 
হলে। উনি টেগার্ট সাহেব । উহা। আমার মনে উদয় হওয়া] মাত্র তাঁকে আমি 
গুলি করলাম। মোটর বিহারী টেগার্ট সাহেবের অতে। ভোরে ফুটপাত ধরে 
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একাকী চল! নিশ্চন়্ সম্ভব নম্ন। তদ্ুপরী আমি শ্ডার চার্লস টেগার্টকে 

ইতিপূর্বে বছবার মোটরে অন্ত পথে [ কিভ, স্বীট ] ঘেতে দেখেছি । আমার 

মস্তি তখন এমন বিকৃত যে এঁ সব বিষয় আমার মনে এলো ন।” 

গ্রাদদেশিকতা, সাশ্রদায়িকতা, এবং অতি ধর্ম ও জাতিত্ববোধ হতেও বহু 

মনো-রোগের উদ্ভব হয়েছে। উহার উগ্রতা! সুক্ষ স্বায়ু ক্ষতিগ্রস্থ করে স্থকুষার 
বৃত্তিগুলিকে বিলুপ্ত করে। উহা! তখন মানুষকে যনোরোগী ব৷ উন্মাদ করে তুলে। 
সেই সময় এদেরকে নির্দয় হিংস্র পণুতে পরিণত হতে দেখা ষায়। এর তখন 

ভুলে ধায় যেঃ গুনহ মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর 

নাই।* আমার মতে এইগুলিণড চিকিৎসাযোগ্য মনোরোগ বিশেষ । কোনও 
এক তরুণ কাশীতভে মসজিদে বিশ্বনাথ মন্দিরের চিত্রিত প্রস্তর উপাদান দৃষ্টে 
সাম্প্রদায়িক হলে তার চিকিৎসার্থে আমি বলেছিলাম । উনি এক দেবতার মন্দির 

ভেঙে ওখানে একই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠ৷ করেছেন। অর্থাৎ ওখানে নাচ ঘর না করে 
অন্ত উপাসনালয় তৈরী করেছেন। কিন্তু_-৪** বৎসর পর ওঁরঙ্গজেবেরব্যন্কিগত 

তুলের জন্ত অন্ত নিরীহ মুক্সীম বন্ধুদের প্রতি বিরূপ হওয়া! বাতুলতা হবে। 
“উদর-স্কীতি রোগী জনৈক যন্ত্রণা কাতর সাম্প্রদায়িক কর্মী হাসপাতালে 

বিকারের ঝৌকে বলেছিল £ শীঘ্র অমৃক প্রসাদ বাবুকে খবর দাও । ক্লামি 
ছয়জন বিধর্মীকে ভক্ষণ করেছি । উনি ধেন ওদের মধ্য থেকে ছুজনকে বার 
করে নেন। মৃত্যুকালেও এ তরুণ কর্মী সাম্প্রদায়িক বিষের জালায় জলে কষ্ট 
পেয়েছিল ।” 

নেতৃব্র্গের মধ্যেও বহু বিক্ৃতমন। কিংব! প্রকৃত উন্মাদ থাকেন। কিন্ত 

বাইরে থেকে ওদেরকে উন্মাদদরূপে বুঝ! যায় না। রাজনৈতিক ব্যার্থত। ও 
হতাশ! কারও মধ্যে উন্মাদনা, প্রতিশোঁধ-স্পুহা ও অপরাধ স্পৃহ। এনেছে। 

জনগণকে লোভাতুর ও উত্তেজিত করে এর! স্বদেশের প্রসৃত ক্ষতি করেছে। 

এদেরকে জেলে ন! পাঠিয়ে চিকিৎসার্থে উন্ার্দাগারে পাঠানে। উচিত। বক্ষে 
একট কিছু না করলে এ'র]| অনিদ্র রাত্রি যাপন করেন। সাম্প্রদায়িক কি 

রাজনৈতিক মতবাদে গ্রতিক্ষণে এদের মন জঞ্দ্ররিভ ও অশান্ত থাকে । 

লগুনের বৃহত্বম মহাদাঙ্| ( ১৮২২ ] লর্ড গর্জনের নেতৃত্বে সমাধ। হয়। একে 
কয়েক হাজার লোক খুন ব1 জখম হয়েছিল। কিন্তু পরে গ্রমাণিত হয় যে & 
সময় উনি পুরাপুরি একজন উন্মাদ ছিলেন। কিন্ত বাইরে থেকে না বুঝে 
জনগণ তার ছারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। 
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[ নেতৃবর্গের কাউকে কাউকে মধ্যে মধ্যে ডাক্তারদের ঘ্বার। পরীক্ষ! করানে। 
উচিত। ওদের কারও মধ্যে দান্ভিকত! সহ নিষ্ঠুরতা দেখলে বুঝা যাবে তার! 
অপরাধরোগী হবেন এবং অন্যকে অপকর্ম করতে প্ররোচন৷ দেবেন। এইরূপ 
ক্ষেত্রে এর প্রায়ই আঁত্মধ্বংসী রাজনৈতিক আহ্বে মত্ত হয়ে থাকেন। ] 

॥ নবম অধ্যায় ॥ 

অপরাধ-বিভাগ 

অপরাধ'কে বুঝতে হলে ওদেরকে শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করতে হুবে। 
সুদূর প্রসারিত শ্রেণী বিভাগ পৃথিবীতে আজও অজ্ঞাত। ওদের চিকিৎসার্থে 
এবং অপরাধ-নির্য ও অপরাধ-নিরোধে উহার প্রয়োজন সর্বাধিক। 
অপরাধীদের অপকর্মসমূহ মূলতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হয়, যথা £ ব্যবহারিক 
ও ম্নস্তাত্বিক। ব্যবহারিক বিভাগ বাহিরের এবং মনন্তাত্বিক বিভাগ অস্তরের 

বিষয়। প্রথমটিতে দেহ মনকে এবং দ্বিতীয়টিতে মন দেহকে চালায় । অর্থাৎ 

উহাদের এ্ুঁকটি ওদের শিক্ষা দীক্ষা ও অভ্যান দ্বারা বহির্জাত এবং অন্যটি তাদের 
অন্তর হতে মনন্তাত্বিক কারণে আগত | উহার! ব্যবহারে ব। অ-ব্যবহারে বাডে 

বা কমে। অপরাধ ত্বস্তার্থে ব্যবহারিক বিভাগ এবং ওদের চিকিৎসার্থে 

মনন্তাত্বিক বিভাজনের প্রয়োজন। প্রথমে মনস্তাত্বিক বিভাগ এবং পরে ওদের 

ব্যবহারিক বিভাগ বিবৃত করবে! । 

মন্তাত্বিক বিভাগ সার্থক জিজাসা-বাদের [ 71007089001) ] সহায়ক । 

ওদের চরিত্র ভেদে ওদের সহিত পৃথক পৃথক অচারণ করা বিধেয় | যাহা এক 
শ্রেণীর উপর প্রধোজ্য তাহ! অন্ত শ্রেণীর উপর প্রযোষ্্য নয়। উহাতে ফল 

বিপরীত হয়ে থাকে । শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত ওদের নিরাময়ার্থে চিকিৎসাও 
করা যায় না। এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের এক এক প্রকার চিকিৎসার 

রীতি । এই জন্ত আমি ওদেরকে সুদূর প্রসারী শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত 
'করেছি। অপরাধের এইকপ ছুদূর প্রসারী শ্রেণী বিভাগ পৃথিবীতে এই প্রথম । 
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স্বভাব অভ্যাস মধ্যম 

| র | 
শোণিতাত্বক | সাম্পত্তিক 

[ শোণিত-স্প্রহা ] | [ ব্রবাস্পৃহ। ] 
শোণিত-সাম্পত্বিক 

অপরাধীদের প্রথম 'বিভাগটি ওদের অপনস্পৃহার মাত্রা মত করা হয়েছে। 

স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস অপরাধীদের মধ্যে অপস্পৃহা। ষথাক্রমে অতি মাত্রায়, 

মধ্য মাত্রায় এবং কম মাত্রায় থাকে। উহা! তার! ব্যাবহার বা অ-ব্যবহার 

বারা বাড়াতে বা কমাতে পারে। অন্যদিকে ওদের উপশ্রেণী ওদের অপঃ 

স্পৃহার গুণানুষায়ী করা হয়েছে । অপ:স্পৃহা উহার গুণানুযায়ী দুইটি উপাংশে 
[ 00220079676 7215 ] বিভক্ত । যথা--দ্রব্য-স্পৃহা 'ও শোনিত-স্পহা। 

[ পূর্ব পূ: ভ্ ] স্বভাব, অভ্যাস, মাধ্যম আদি গ্রতোক অপরাধী ওই ছুইটি মূল 
উপশ্রেণীতে বিভক্ত, যথ। £ শোনিতাত্বক এবং সাম্পত্তিক। 

ব্য স্পৃহ। হতে উদ্ভূত অপরাধীকে সাম্পত্তিক অপরাধী এবং শোনিতস্পৃহা 
হতে উদ্ভুত অপরাধীকে শোনিতাত্বক অপরাধী বলা হয়। অর্থাৎ_ প্রথমোক্ত 
অপরাধীরা সম্পত্তির বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়োক্ত অপরাধীরা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপকর্ম 

করে। 

[ কিন্ত উভয় অপরাধীর মধ্যবর্তী শোনিত-সাম্পত্তিক অপরাধীরও অস্থিত্থ 

আছে। ডাকাত অপরাধীরা একই সঙ্গে সম্পর্তি ও ব্যপ্তির বিরুদ্ধে 

অপরাধ করেছে । এর] অবশ্ত প্রায়ই প্রাথমিক তথ। প্রথম পর্যায়ের অপরাধী । 

প্রকৃত অপরাধী তথা শেষ পর্যায়ের অপরাধীর প্রায়ই দুইটি পৃথক বিভাগে 

বিভক্ত, বা : সাম্পত্তিক ও শোনিতাত্বক অপরাধী । এই স্পৃহায় জন্মস্থত্রে 

প্রাপ্ত হলেও অভ্যাস দ্বার ওদের বাড়ানে। বা কমানো! কিংবা একত্রিত কর! 

সম্ভব । ] 
বিঃ দ্রঃ শোনিতম্পৃহ! এবং ভ্রব্য-্পৃহী £ এই উভয় স্পৃহা মানুষের 

মধ্যে জাগ্রত তথা ডমিনেপ্ট কিংবা সুপ্ত তথ রিমেসিভ অবস্থায় আযছে। 

কোনও মান্ষে উহার একটি বা অন্তটি আগত হলেও প্রতিটি ক্ষেতে উহা 

চেতন মনে ন1 থেকে উহা৷ তাদের অবচেতন মনে থাকে । সেই ক্ষেত্রে এ বৃতি 

ছয়ের একটি বা অপরটিকে কার্ধকরণ বা! অভ্যাস দ্বারা অবচেতন মন থেকে চেতন 

' মনে আনা হয়। উহাদের একটি বা অপরটি অবচেতন মন থেকে চেতন 
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মনে আসার পর মাত্র উহ! কার্ষকরী হবে। উহার! পরিবেশ বা চেষ্টা দ্বার! 
চেতন মনে এলে উহাকে ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বার! বাড়ানে। বা! কানে! 

হয়েছে। 

[ উপরোক্ত উপশ্রেণীর প্রত্যেকটি অপরাধীকেই পূর্ব পরিচ্ছেদে বণিত 

কারণে প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ওদের এই 
পর্যায় দুইটি প্রত্যেক উপশ্রেণীর অপরাধীর উপর পূর্বোক্ত কারণে সমস্তাবে 
প্রধোজ্য। ওদের প্রত্যেকে প্রথমে প্রাথমিক তথ প্রথম পর্যায়ের ও পরে 

প্রকৃত তথ! শেষ পর্যায়ের অপরাধী হয়। অপন্পৃহার পরিমাণ মত প্রথম অবস্থা] 

হতে শেষ অবস্থায় আসতে ওর। কম ব1 বেশী সময় নেয় ] 

[ ডাকাতি আদি প্রাথমিক অপরাধীদের ছার! কূত অপরীধে স্বাধারণতঃ 
পাচ বা ততোধিক ব্যক্তি যুক্ত থাকে । এর! একাধারে বস্বর ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে 

বল প্রস্কোখ ধরে । তকজ্জন্য এদেরকে শোনিত-সাম্পত্তিক “সবল অপরাধী'বল। হয়। 

এদের কেহু কেবলমাত্র সবল সাম্পত্তিক-অপরাধী রূপে শুধু সম্পত্তি 
আহরণে অধিক ব্যন্ত। কোনও জন একই সঙ্গে সবল শোণিত-সাম্পতিক 

অপরাধী রূপে আঘাত হানে ও দ্রব্যাদি লুঠ করে। এদের কেহ মাত্র সবল 

শো'ণতাত্বক অপরাধী রূপে খুন জখম করে। 
ওদের কেহ কেহ নারীর উপর যৌনজ অপকর্ম করে। যার! নারীর উপর 

অত্যাচারী, তাদের সম্পত্তির উপর ঝোঁক থাকে না। হিংস! বৃত্তি এবং কাম 
বৃত্তি ও *চৌর্য স্পৃহা প্রায়ই এক সঙ্গে আসে না। কিন্ত এর অধিকাংশ 

গ্রাথমিক তথ। প্রথম পর্যাষের অপরাধী হওয়ায় এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে । 
(১) লবল শোণিতাত্বক অপরাধীদ্দের মধ্যে ধারা বিন। প্রয়োজনে বল 

প্রকাশ করে, তারা বলদ অপরাধী এবং ওদের মধ্যে যারা মাত্র প্রয়োজনে বল 

প্রকাশ তারা ফলদ অপরাধী ] 
সবল সাম্পত্বিক অপরাধীকেও ওইভাবে দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত কর খায়, 

বথ। ঃ বিভ্র্দ1 ও অবিক্1। যে সকল বারগ়্ার তথ! সি দেল চোর ছিবাল ও ছুয়ার 

ভাঙাকালে বিপাকে পড়েও মানুষকে আঘাত হানে না তাদেরকে অপরাধ 

বিজ্ঞানে সবল সাম্পত্তিক অবিস্বা অপরাধী বল! হয়ে থাকে। ওদের মধ্যে 

প্রয়োজনে মাচুষকে আঘাতকারীকে বল৷ হয় বিঈদা! সবল সাম্পতিক অপরাধী । 
নিগ্নের তালিকা থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝ। যাবে। 

এখানে উন্নেখ্য এই যে উপরোক্ত স্পৃাতয় [জ্রব্য ও শোশিত ] মাছুষের 
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মধ্যে এযাকটিভ তথ! সক্রিয় কিংব! প্যানিভ তথা নিক্রিয়ডাবে উপগত হতে 

পারে। যৌন্জ এবং আ-যৌনজ্ উভগ্নবিধ অপরাধ সম্পর্কে এই মতবাদ প্রযোজ্য । 
“বলাৎকার ছার মানুষ সক্রিয্নভাবে শোঁণিত পান করে। এক্ষেত্রে ওদের 

যৌন প্রবৃত্তি শোণিত স্পৃহার দ্বারা বাহিত। তজ্জন্ত বলাৎকার অপরাধে 
ধর্ষণের সঙ্গে ঘংশনও দেখ। যায়। কিছু ব্যক্তির [ নারীকে ] বেত্রাঘাতদ্বার! রক্ত 
দংশন করার পর যৌন স্পৃহা! সক্রিয় হয়। উগ্র শোনিতাত্বক অপরাধীর! 
নারীকে হত্যা করে দেহ উত্তপ্ত থাকতে থাকতে ধর্ষণ করে। নারীদের উপর 

মধ্য যুগীয় উৎপীড়ন মাহুষের শোণিত ম্পৃহার জন্ত হয়। রেপাইন বারগারগঞ 
ছুয়ার ভেঙে ঘরে ঢুকে একা কিনী নারীকে প্রহারে অচৈতন্ত করে ধর্ষণ করে”। 

[খুনীর বারে বারে এজন্য হত্যাস্থলে ফিরে আসে।] 
বলাৎকারাদি সবল অপরাধসমূহ খ্যাকটিভ তথ সক্রিয় ভাবে সমাধা হয়। 

কিন্ত এরূপ এাকটিভ তথা সক্রিয় শোণিতাত্বক অপরাধের মত প্যাসিভ তথ! 

নির্বল নিক্ষিয় শোনিতাত্বক অপরাধীরাও আছে। দৃষ্াস্তত্বর্ূপ ব্যাভিচারাদি 
যৌনজ অপরাধ সম্বন্ধে বল! ধায়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিক্ষিয় তথ প্যাসিভভাবে 
শোনিত পান করে। 

হত্যা প্রভৃতি বলপ্রযোগী-অপরাধীর! খ্যাকটিভ ভাবে এবং বিষ প্রয়োগ 

আদি অ-বল প্রয়োগী অপরাধীর! প্যাসিভ তথ! নিক্ষিয়ভাবে শোপিত পান 
করে। প্রত্যেক ক্ষতিকর কার্ষের মধ্যে অপরাধীদের এই শোণিত স্পৃহ। 

কার্ধকরী হয়। এই জন্য নির্বলভাবে করা হলেও চুরি ও প্রীবঞ্চন। ছারা 
অন্কের ক্ষতি করা বা তাকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যেও এই প্যাসিভ ব1 নিক্রিয় 

শোণিত পান তথা নিষ্ঠুরতা কম বেশী থাকে । 

[ প্রতীত হয় ফে, স্্ব্য স্পৃহার মধ্যে প্যাসিভ তথা নিক্ষিয় নিষ্ঠুরত। বেশী এবং 
শোণিত স্পৃহার মধ্যে এযাকটিভ তথ সক্রিয় নিষ্ঠুরতা বেশী আছে। মানুষের 

এই নিষ্ঠুরতা শোণিত পান স্পৃহার তরলীরুত তথ! ডাইলিউটেড, অংশ । আদি 
যুগে বলগ্রকাশ ও তৎঘার! ব্রব্য ও নারী সংগ্রহের রীতি ছিল। সমাজ গঠসেয 

পর উহাতে সব্ধবন্ধভাবে বাধা এলে গোপনে বিবিধ অপকর্ম করা হতো] * 
বিঃ ভ্রঃ--এখানে শোপিত পানের” মত শোণিত দানের বিষয়ও উল্লেখ্য । 

যুদ্ধে সৈনিকরা শোণিত দান এবং পান উভন্নই করে। ব্যাভিচারে পুরুষ 
শোণিত পান এবং নারীরা শোণিত দান করে। জুয়াড়ীদ্বের জয়ীরা শোপিত 
পান এবং উহাতে পরাজিতর] শোঁশিত দান করে। 



অপরাধ-বিভাগ ১৪৩ 

এই সকল বিষয় চেতন ব! অবচেতন মনের সাথী । উহার। জাগ্রত তথ! 

ভমিনেন্ট ও স্থপ্ত তথ। রিমেসিভ কিংবা সক্রিয় তথ এ্যাকটিভ ও নিক্ষিয় তথ! 
'প্যাসিভরূপে প্রকাশ পায়। 

উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমৃহ হতে বুঝা। যাবে ষে, এ সকল অপরাধের প্রত্যেকটি 
'বলপ্রয়োগী সবল অপরাধীরা” বল প্রয়োগে, এবং অ-বল প্রয়োগী নির্বল 
অপরাধীরা” বিনা বল প্রয়োগে সমাধা করে। [ নির্বল অর্থে ছুর্বল নহে ] এই 
নকল বিষয় বিবেচনা করে নিয়োক্তরূপে ওদের ন্যপ্রকার শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে 

বিভক্ত করা হয়েছে। 

সবল ব1 নির্বল 

দাম্পত্িক শোণিত-সাম্পতিক শোণিতাত্বক 
| | | 

হন | হলনা 
বিদ্বদ! অবিশ্রা বলদা ফলদা অযৌনজ যৌনজ 

[ উপরোক্ত, প্রত্যেক অপরাধ বল প্রয়োগে কিংবা বিনা বল-গ্রয়োগে 
সমাধা হয়েছে। এজন্য উহার্দের যথাক্রমে বলগ্রয্নোগী ও অ-বল প্রয়োগী 
বল। হয় । ] 

০১) বলপ্রয়োগী £ বলপ্রয়োগী অপরাধীদের সবল অপরাধী বল! হয়। 

কেহ বস্তুর বিরুদ্ধে যথা, তাল। ভাঙা, বগলী মিধ প্রভৃতি সাম্পত্তিক অপরাধ 

করে। কেহ খুন জখম আদি ব্যক্তির বিরুদ্ধে শোনিতাত্বক অপরাধ করে। 

ব্যক্তি বা বস্ত যারই বিরুদ্ধে হোক না কেন, এখানে উভয় ক্ষেত্রেই বল 

প্রয়োগের প্রশ্ন থাকে। 

শোনিতাত্বক সবল অপরাধীদের দুইটি উপরিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 

ধথ! ঃ যৌনজ ও অযৌনজ [ সেক্স,য়েল ও আ-মেক্স.য়েল ) যার! খুন জখম করে 
তাদের “সবল অযৌনজ শোনিতাত্বক অপরাধী” এবং ধারা বলাংকার তথা 
ধর্ষণাদি করে তার! সবল যৌনজ শোনিতাত্বক অগপ্ররাধী । 

১৯৩ শখ 
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স্বভাব 

মধ্যম 
অভ্যান 

[ বল- [ অব 
[সে গন 

ৃ না 
৭ লহ | 77771 1 

শেণিত ূ সম্পত্তি শোণিত সম্পত্তি 
গত গত গত গত 

শেণিত--সাম্পত্তিক শোণিত-__সাম্পত্িক 

উপরোক্ত তালিকাটি হতে প্রতীয়মান হবে ষে, অপরাধী মাত্রেই-_তা সে 

ত্বভাব অপরাধী, ব! অভ্যাস-অপরাধী, ষে কোনও অপরাধীই হোক, তার৷ প্রধান 

ছুটি উপরিভাগে বিভক্ত । যখাঃ--সবল এবং নির্বল। যে সকল অপরাধ ব্যক্তি 

বা বস্তর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের হবার অনুষ্ঠিত হয়,সেই সকল অপরাধকে [সমভাবে] 

সবল অপরাধ বল। হয়+ যেমন- রাহাজানি, খুন, জখম, বলাৎকার, সি'দমারী 
ডাকাতি প্রভৃতি। খুন “প্রভৃতি অপকর্মে মাত্র ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধীরা 
বল প্রকাশ করেছে। ষে দকল অপরাধ দরজ! ভেঙ্গে বা সদ কেটে বস্তুর 
বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগের দ্বারা সাধিত হয়, সেই সকল অপরাধও খুনের মত 
সবল অপরাধের পর্যায়হুক্ত | এখানে অপরাধীর! ছিবাল, দরজা, বাক্স প্রভৃতি 

বস্তর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে। এই কারণে সিদেল চুরি, তালাভাঙ্কা 
গ্রভৃতি সবল চৌর্ধ অপরাধ সবল অপরাধ । 

কোনও এক অপরাধের জন্য কম-বেশি দৈহিক বলের প্রয়োজন হলে উহাদের 

সবল অপরাধ বল। হবে । প্রথম ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ কর! হয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা হয় বস্তর বিরুদ্ধে--উভয় ক্ষেত্রেই র্ প্রয়োগ 
করা হয়। এইজন্য উভয় অপরাধকেই বল! হয় সবল অপরাধ । অক্ট দিকে 
মহজ-চৌর্ধ, বিষপ্রয়োগ, অগ্নিগ্রধান ও ব্যাভিচার প্রভৃতি ছুষ্ষার্য, যা ধ্যক্তি বা 
বস্ধর বিরুদ্ধে গোপনে এবং বিন। বলপ্রয়োগে সাধিত, সেই সকল অপরাধকে 

আমর! নির্বল যৌনজ বা অ-যৌনক্ধ অপরাধ বলি। 
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[ অপরাধের এই সকল বিভাগ এবং উপবিভাগ সম্পর্কে-স্মরণ রাখতে হবে 
ধে এই পরিচ্ছেদে বণিত উহাদের এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর বা উপশ্রেণীয় 
অপরাধীদের তাদের প্রাথমিক এবং শেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে 
হয়। এজন্য এর পরিশেষে প্রত্যেকে প্রাথমিক ও প্রত অপ-রাধীতে বিভক্ত 

হয়ে থাকে । ] 
এই সকল অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকারের ব্বভাব-চরিত্র অনুধাবন করে আমি 

এ'ও দেখেছি যে, উহাদের বৃত্বিসমূহের মধ্যে যেগুলি স্থগ্রাচীন কালে :অঞ্জিত 
হয়েছে, তাহাদের স্থাফিত্ব-ক্ষণবেশি এবং উহাদের মধ্যে যেগুলি কিছুট। সাম্প্রতিক 

তাহাদের স্থাযিত্ব-ক্ষণ অনেক কম। তদতিরিক্ত- মানুষের ঘষে বৃতিটি যত 
পুরাতন তার শক্তি ওদের পরবর্তীকালে অগ্জিত বৃত্িগুলি অপেক্ষা বেশি হয়। 
এজন্য অপরাধ স্পৃহা অপেক্ষা যৌন স্পৃহার এবং সৎ প্রেরণার অপেক্ষা অপরাধ 
স্পৃহার শক্তি ধেশি হুযে থাকে । 

অপরাধীদের উপরোক্ত শ্রেণী বিভাগহতে বুঝা যাবে ষে, যার] খুন করে তারা 
তালাও ভেঙে থাকে এবং ঘার। তালা ভাঙ্গে তার কদাচিৎ খুনও করতে পারে। 

ইহার কারণ এই যে, এর] উভয়েই সক্রিয় সবল [প্রকৃত ] অপরাধী । কিন্ত 
পিকপকেট প্রবঞ্চক প্রভৃতি [ প্রকৃত ] নির্বল অপরাধীরা! কখনও খুন করে ন। বা 
দুয়ার ভেঙ্গে চুরি করে না। অনুরূপ কারণে খুনে বা! তাল তোড়রা কখনও 

(পিকপকেট বা প্রবঞ্চনার কার্য করে না। অবশ্ত এই মতবাদ কেবলমাত্র প্রকৃত 

তথ। শেষ পধ্ধায়ের অপরাধীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য । ইহ! প্রাথমিক অপরাধীদের 

সম্পর্কে কদাপি প্রযোজ্য নয়। 

বিঃ ব্রঃ- খুনে আদি সবল শোণিতাত্বক অপরাধীরা সাধারণতঃ গৃহাদিতে 

প্রবেশ কালে ব নির্গমন কালে বাধ পেলে মানুষকে আঘাত হানে । অন্তদিকে 

বারপ্লার আর্দি সবল সাম্পত্তিক অপরাধীরা! সাধারণতঃ গৃহ হতে নিঙ্রমণ 

কালে বাধা পেলে মান্থযকে আঘাত হানে। এর! গৃহাদিতে প্রবেশকালে বাধা 

পেলে কাউকে আঘাত ন। হেনে এ স্থান ত্যাগ করে। 

(২) অ'বল প্রয়োগী £ অবল-প্রয়োগীদদের নিরব অপরাধী বল। হয়। 
[ নির্বল অর্থে দুর্বল বুঝানে। হয় নি। ] এই নির্বল অপক্াধীরাও লবল তখ। 
বলগ্রয়োগী অপরাধীদের মত শোনিতাত্বক ও সাম্পত্তিক এবং শোপিত-দাম্পত্বিক 

অপরাধে বিভক্ত । 

' পকেটম্বারী প্রবঞ্চন। গৃহৃভৃত্য চৌর্য আর্দি [খুনে ভূত্য বাদে] নির্বল 



১০৬ অপরাধ-তত্ 

সাম্পত্তিক অপরাধ । এদের প্রকৃত তথ] শেষ পর্যায়ের অপরাধীর। অপকর্মে 
বাধা পেলে বা না পেলে কাউকে আঘাত হানে ন|। 

এই নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধীরাঁও সবল সাম্পত্তিক অপরাধীদের মত ছুইটি 
বিভাগে বিভক্ত । যথা £ বিভ্ব1! ও অবিক্নী। সহজ চোর [ হাউস দ্িফ ] এবং 
সরল চোর [ পিক-পকেট ] কোনও রূপ বিদ্বের স্থষ্টি করে না। এমন কি তারা 

ধরা পড়লেও আঘাত হানে না। ওদের বিজ্ঞান সম্মতভাবে বল] যেতে পারে 

সাম্পত্তিক নির্বল অবিদ্না অপরাধী । ওদের অন্ত দল কাউকে আঘাত হানে না 

বটে! কিন্ত তারা দুয়ারে শিকল টেনে দেয় ব! ছুয়াবের কড। দড়ি দিয়ে বাধে। 

অর্থাৎ ধরা না পড়ার জন্য নির্বলভাবে বিদ্ব উৎপাদন করে। এদেরকে বল 

হবে নির্বল বিঈদ। সাম্পত্িক অপরাধী । কোনও পকেটমার পলায়নের পথে 

পশ্চাদধাবিত লোকদের প্রতিরোধার্থে ভাষ্টবিন উচ্টিয়ে পথ অবরোধ 

করতো। 

অনুরূপভাবে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যাকে নির্বল শোণিতাত্বক অপরাধী 

বল! হয়। সাধারণ চৌর্য প্রবঞ্চনা আদি অপরাধ নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী। 
*গৃহ্দাহ অপরাধে একাধারে প্রাণ ও সম্পত্তি নাঁখ ঘটাতে উহাকে নির্বল 

“শোণিত-সাম্পত্তিক' অপরাধ বল হয়। 

নির্বল শোনিতাত্বক অপরাধীরা সবল শোণিতাত্বক অপরাধীদের মত ছুই- 

ভাগে বিভক্ত । যথাঃ যৌনজ ও অ-যৌনজ শোণিতাব্ক অপরাধ । প্রবঞ্চনা ও 

সাধারণ চৌর্য আদি নির্বল সাম্পত্তিক অযৌনজ অপরাধ । অন্যর্দিকে বাভিচার 
আদি নির্বল শোণিতাত্বক যৌনজ অপরাধ । 

[ সবল শোণিতাত্বক অযৌনজ অপরাধীর। খুন জখম এব* সবল ঘৌনজ 

শোণিতাত্বক অপরাধীর! ধ্ণাদি করে । ] 

বিঃ ভ্রঃ--সি'দেল চোর ও সাধারণ চোর আদি সাম্পত্তিক [সবল ও নির্বল] 

শেষ পর্যায়ের অপরাধীরা অপকর্ষ কালে অস্ত্রশস্ত্র কাছে রাখে না । [ তবে 

প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম হতে পারে ।] বৃত্তিগত তথ 

পেশাদারী অপরাধীদের সম্পর্কে উহা বিশেষরূণে প্রযোজা | 

পকেটমারী'রা পকেট কাটতে ছুরি ও ব্লেড আদি ব্যবহার করলেও! উহার 

দ্বারা ওরা কখনও কাউকে আঘাত হানে না। এর ব্যতিক্রম হলে বুঝতে হুবে 
কিছু সবল শোনিতাত্বক অপরাধী রাহাজানি অপরাধে পকেটমারদের বহিঃআবরণ 
নিয়েছে। অনভ্যাসের কারণে ধয়া পড়লে এদের প্রকৃত শ্বব্ূপ প্রকাশ 
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পায়। আসলে এরা পকেটমারী করে না। এর! সক্রিয় রাহাজানি অপরাধ 
করে। 

বড় বড় শহরে চও্খানা॥ বেস্তাগৃহ ও জুয়ার আড্ডাতে সবল এবং নির্বল 

অপরাধীদের মেলামেশার স্থযোগ হয়। কিছু ক্ষেত্রে নির্বল অপরাধীদের পক্ষে 
সবল অপরাধীরা পাহারাদারের কার্য করে। বোষ্বার প্লেনের পাহারাদার 

ফাইটিও প্লেনের সহিত এদের তুলনা করা হয়। কিন্ত এরূপ ঘটন৷ প্রায়ই ঘটতে 
শুনা যায় নি। 

উত্তেজন। দুই প্রকারের হয়ে থাকে যথ| :-্-সক্রিয় তথা এযাকটিভ এবং 

নিক্ষিয় তথ! প্যারসভ। সক্রিয় উত্তেজন। শো।নত ম্পৃহার এবং নিক্ষিয় উত্তেজন! 

দ্রব্য স্পৃহার সহায়ক । 

[ “কোনও এক পকেটমার আমার নিকট এইরূপ এক ডাকত করে ছিলঃ 

মশাই! +পপীধ্)াপ। ছোকরার পাতল। পাঞ্জাবীর পকেটে নোটগলো বাইরে 
থেকে দেখা যাচ্ছিল। এরনপ এক বুড়বাক শহরে ঘুরে বেড়াবে। আমরা 

কি করে এ সব দেখবে। ও সহ্য করবে৷ । যেতে যেতে দেখলাম বাড়ীতে 

ঢুকবার পথে চেয়ারটা অরক্ষিত রয়েছে। আমার তাতে রাগ হলে! । কিন্ত 
আমি তে চেয়ার চোর নই। তাই দুপা যেতে না৷ যেতে ধরা পডলাম। এইগুলি 
বহির্জাত নিক্ষিয় উত্তেজনার ধৃষ্টান্ত। কিন্ত ত্দতিরিক্ত লোভ ও প্রয়োজন আদির 
আন্তর্জাত নিক্ষিয় উত্তেজনাও আছে । ] 

উপরেশনক্ষিপ্ন উত্তেনাপ্রস্থত ভ্রব্য স্পৃহা সম্বন্ধে বল। হলো!। নিয়ে সত্রিয় 

উত্তেজনাপ্রস্থত শোণিত স্পৃহার একটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধত করা হলে৷। এই সকল 

সক্রিয় বা নিষ্ষিয় উত্তেজনা চেতন মনের মত অবচেতন মনেও জাত হয়। 

বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের আখ্যানভাগ হুতে বুঝা যাবে। 

“ধর পাকড় করা এবং অপরাধীদের সাজ! দেওয়। শাস্তি রক্ষক মাজ্রেরই 
অবশ্ত বর্তব্য। এই ধর পাকড় জনিত উত্তেজনার অবশ্তন্ভাবী ফলস্বরূপ 

কোনও পুলিশ কর্মীর মধ্যে শোনিত পান ম্পৃহার ক্রমাবির্ভাব ঘটে। ফলে 
অফিসর বিশেষ কয়েদী বা আসামীদের উপর অকারণে অহেতুক ভাবে ভিন- 
ভিকটিভ কুদ্ধ ও জিঘাংস্থ হয়ে উঠেন। ফরিয়ান্দী আসামীকে ধরে এনেছে। 
উভয়ের কেউই তস্তকারী অফিসরের মিত্র বা শত্রু নয়। তবুও অফিষর 

বিশেষকে আসামীর বিরুদ্ধে অকারণে দ্ুন্ধ হতে দেখ! যায় । মানুষের অস্তণিহিত 
সপ্ত শোনিত-স্পৃহার বহিবিকাশই ইছার কারণ। ছুলে গেলে চলবে না যে 
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কাউকে দোষী প্রমাণ করার মত ভার্দেরকে নির্দোষী গ্রমাণ করার মধ্যেও 

পুলিশ কর্মীদের কৃতিত্য কম নয়। 

কেউ ক্ষমতাদীঞ্চ হলে উত্তেজনা আসে এবং তজ্জন্ত শোঁণিত স্পৃহার বহি- 
বিকাশ ঘটে। তাই রাত্রে শয়ন কালে এদেরকে বুঝতে হবে সারা দিনের কার্য 
কলাপে তাদের মধ্যে কতটা শোনিতস্পৃহা জাত হয়েছে। এরপর তাদের 
উচিৎ হবে স্ব-বাক প্রয়োগ তথা অটো। সাজেসসন দ্বারা তাদের এঁ সঞ্চিত 

শোপিতস্পৃহ। নিষ্ধাশন করা। উর্ধতন পুলিশ কর্মীর্দের পরবাকৃ প্রয়োগ তথ। 
আউট সাইড, সাজেসন, তদারকী ও পরিদর্শন দ্বারা অধীনদের এ সঞ্চিত 
স্পৃহাকে সংযত করা উচিৎ। 

[ বনুক্ষেত্রে মানুষের কর্মগত উন্নতির স্পৃহা! ও অর্থলাভের আকাঙ্ষাও 

মান্গষের শোণিতস্পৃহা বহির্গত করে তাদেরকে নিঠুর করেছে। ক্ষমতাসীন 

ব্যক্তিদের উপর উর্ধতন কর্মীদের কঠোর তদারকী এবং নিয়ন্ত্রণ না থাকলে 
ক্ষমতার অপব্যবহার অবশ্ঠস্ভাবী হয়। এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি অত্যন্ত বেশী হবে। 

কারণ-_পুলিশ ও ম্যাজিষ্টেটদের ভালো ব। মন্দ কার্য হতে জনগণ গর্ভমেপ্টকে 
বিচার করে। গুদের মধ্যে কোনও প্রকার চিত্ত প্রস্ততি তথ প্রি-ডিসপোজিসন 

থাকা উচিৎ নয়। মিটমাটপন্থী প্রশাসন এবং শুধরানোর স্বযোগ দি ছার 
অপরাধীদের সংখ্য। হাস হয়|] 

এখানে উল্লেখ্য এই যে, যার! খুনে তার কদাচিৎ ডাকাতি ও' রাহাজানি 

অপরাধ করতে পারে। কারণ উভয় অপরাধই সবল অপরাধী । কিপ্ত তাদের 

হ্বারা কখনও বিষপ্রয়োগ আদি নির্বল রাহাজানি বা পকেটমারী আদি নির্বল 
সাম্পত্তিক অপরাধ সঙ্ঘটিত হবে না। অন্তর্দিকে-_পকেটমার ও গৃহচোর ও 

ও প্রবঞ্চক'দের হ্বারা কোনও সক্রিয় সবল শোণিতাত্বক বা কোনও সবল 

সাম্পত্তিক অপরাধ [বার্লারী] অপরাধ সঙ্ঘটিত হবে না। জনৈক পিকপকেঁটের 
বিরুদ্ধে সবল রাহাজানি অপরাধের নালিশ এলে তদস্তকারী অফিসরের সপ্ধিহান 

হুওয়া উচিত। 

বিঃভ্রঃ-_জনৈক তালাতোড় মি'দেল চোরকে পকেটমারীর মামূলাতে ধরে 
আনলে সে ন্চদ্ধ হয়ে বলেছিন £ আরে! হাপনার কেতে। দ্দিন নবরী হলো? 
হামরা গামছ। মারি [ সি'দকাটি ] আউর চাবির কাম [ তাল! ভাঙ| ] করি। 

হাষাধের ওহী সব কাম আছে নাকি? অন্ত এক অপরাধী আমার নিকট এই 
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রূপ একটি উক্তি করেছিল : আমি মশাই কেবিন [ জাহাজের ] চোর । আমর 
তো৷ ডকের চোর নই। 

[ উৎকোঁচগ্রাহী উৎ্গীড়ক সরকারী কর্মচারীদের কু-ব্যবহার দেশে 
অহেতুক বিশ্রোহ ত্বরান্বিত করে। কষ্টার্জিত কপর্দক ট্যাকনরূণে প্রধান করে 
এ লকল ব্যক্তিকে বেতন দ্বারা কেউই পুষবে না। কিন্ত চোর তাভাতে 
ডাকাত আনাও বাঞ্ছনীয় নয় । উৎকোচ গ্রহণ ব্ল্যাক মেইলের পর্যাপ্রে উঠলে, 
আদালতে বিচারের বদলে অবিচারের আধিক্য ঘটলে, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার 

অপব্যবহার শেষ সীমাতে পৌঁছুলে মানুষ চাইবে কোনও অবতার শক্র বা মিত্র 
রূপে তাদের রক্ষার্থে অবতীর্ণ হউন। 

জনগণের মধ্যে এতে সক্রিয় বা নিষ্কিয় শোনিতাত্বক প্রতিশোধ স্পৃহায় 

্ষ্টি হয়। ওদের এই মনোভাব অত্যুগ্র হলে দেশে ভয়ঙ্করী ও আত্মঘাতী 
বিপ্লব ঘটে । “সেই ক্ষেত্রে বিদেশী বন্ধু বা শক্রকেও জনগণ নিজ দেশে ডেকে 
আনে। জনগণের মধ্যে জাত মাত্রাহীন সক্রিয় বা নিষ্রিয় শোণিত স্পৃহার 

গুরভার হতে এবপ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। দ্বেশপ্রেমী নেতাদের ইহ! বুঝে 
প্রতিকার প্রয়ানী হওয়। উচিৎ । 

প্যাসিভ তথ। নিক্ষিয় শোনিত স্পৃহা ভোট দ্বারা গভর্মেপ্টকে উপ্টাতে 
চাইবে। কিন্ত এ্াকটিভ তথ। সক্রিয় শোণিত-স্পৃহা৷ এ ক্ষেত্রে রক্তক্ষয়ী 
বিপ্লবের স্থপ্টি করবে। [ প্রতিশোধার্থে ] 

[ প্রাচীন' ভারতীয়র এই মতবাদ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই অত্যা- 
চারীদের পাপের ভরাপূর্ণ হওয়া পর্যস্ত তার! অপেক্ষা করতে জনগণকে উপদেশ 
ধিতেন। তারা এও বলেছেন যে জনগণ হতেই অবতাররূপে অস্ত্রধারী উদ্ধার- 

কারীর আবির্ভাব স্বাভাবিকভাবেই হবে |] 
উকিল প্রভৃতি কিছু বৃত্তিধারী পুলিশদের মত অহরহঃ অপরাধীদের সংস্পর্শে 

আসে। তজ্জন্ত কিছু উকিলরে মধ্যে অবস্থা ভেদে অপরাধ-ম্পৃহার অংশ 

বিশেষ ভ্্রব্য ব শোণিতস্পৃহা।৷ জাত হয়। ওদের মধ্যে শোণিত স্পহা জাত হলে 

তার! মিথ্যা মামল। তৈরী করে তৃথ্ধ হন। গুদের মধো ভ্রব্ম্পৃহা জাত হলে 

তারা ধাঞ্স। দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মক্ষেলদের নিকট হতে নিশ্রয়োজনে অর্থ আদায় 
করেন। 

[ কিছু উকিল অপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করে একটা শ্াডিসটিক পুজক 
অনুভব করেন। বহুক্ষেত্রে বিন! পারিশ্রমিকে তাদের পক্ষ সমর্থন করে তারা তৃপ্ত 
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হয়েছেন। কারও কারও সঙ্গে পরামর্ণ করে অপরাধীরা অপকর্মে বহিরগত হয় 
এবং অপকর্মের পর ফিরে এসে পুনরায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে। | 
অপরাধীদের মত কিছু উকিলও নিজেদেরকে বিভাজন করেছে। কিছু 

উকিল মাত্র প্রবঞ্কদের মামলা! করেন। কিছু উকিল ছিনতাইদের মামল! 

পরিচালনে পারদর্শী । এভাবে এক এক দল উকিল এক এক শ্রেণীর অপরাধী- 
দের মামলা পরিচালনে স্থদক্ষ। 

ঝঃ ভ্রঃ---উকিলের ও পুলিশের এবং বেঞ্চের ও বার [ 9 & [১] এর 
ধোগসাজ্দ দেশে নরক তৈরী করে। প্রমিকিউসন কিংবা! ডিফেন্সের সঙ্গে 
যুক্ত হলে উহ! সোনায় সোহাগ! । তাই জুডিসিয়ারী রক্ষা কবচ হতে হাকিম 

দের মুক্ত করে তাদেরকে ও পুলিশকে কঠোর ত্দারকীতে আনতে হবে। 
কারণ কিছু ক্ষেত্রে তারাও লোভাতুর বা প্রভাবিত হতে পারে। একমাস্্র 
ভয়ই বর্তমান কালে প্রতিরোধ শক্তির প্রধান অংশ। অন্তথায় একক বিচার 

প্রথা বাতিল করে পূর্বকালের মত প্রতিটি বিচারে তিনজন হাকিমকে একত্রে 
বসতে হবে। অন্তায় বা ভুল বিচার মানুষকে আত্মরক্ষার্থে অসামাজিক করে | 
কিছু ক্ষেত্রে উহা। হতে বিধ্ব'শী নকশালী মতবাদও স্থষ্ট হ্য়। 

সাক্ষী-নির্ভর ব্তমান বিচার পদ্ধতিতে অবিচারের সম্ভাবন। বেশী । সরজমীন 

[ গ্রকাশ্ত ও গোপন ] তদন্ত ব্যতিরেকে সত্য নির্ধারণ হয় না। শত জন মিলে 

অধুন। খুন কর! সম্ভব হয়। তাহলে দশ জন মিলে মিথ্যা সাক্ষীও লোকে দিতে 
পারে। [ উচ্চপদী সম্মানী সাক্ষীরাও এর ব্যতিক্রম নয় ] 

এতক্ষণ মনস্তাত্বিক অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে বল। হলে! । এইবার বাবহারিক 
অপরাধ বিভাগ সম্বন্ধে বলা হবে। এই উভয় বিভাগের মূল প্রভেদ সম্বন্ধে এই 

পরিচ্ছেদের প্রথমে বল। হয়েছে। অপরাধীদের ব্যবহারিক বিভাজন সম্পকীঁত 
নিয়বোক্ত তালিকাটি হতে বক্তব্য বিষয় বুঝ! যাবে। 
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ব্যবহারিক বিভাগ 

| | ও 

॥। 
ূ বি খিক 

| [হত্যার্দী] [ধর্ষণ] 

| | 
বহিঃ চৌর্য  গৃহচৌর্ধ ভৃত্য চৌর্য 

| 
পকেটম্বারী ছিনতাই নিগ চোর 

ও রঃ বিপি 
উত্তেলক উত্তেলক উত্তেলক 

[ পশুর, শকট ও বিপণী উত্তেলকদের ইংরাঁজীতে যথাক্রমে ক্যাটেল, কার্ট 

ও সপ্ লিফটার খল! হয়। 
এখানে মাত্র রক্ষী-গ্রাহ্থ ৩1 কগ. অফেন্স সমূহের শ্রেণী বিভাগ করা 

হয়েছে। পুলিশ অগ্রাহথ [ 2০07) ০০৪) “স্বল্লাঘাত, গালি দেওয়া, মানহানি, 
স্বল্প ক্ষতি আদি অপরাধ এখানে বিবেচ্য নয়। এগুলি শাস্তিযোগ্য হলেও 

বিজ্ঞান মতে অন্যায় ও পাপ পর্ঘবাচ্য হয়ে থাকে । তবে- উগ্র ক্ষতি যথ। গৃহদাহ 

অপরাধ, বাক্তি ও বস্তুর 'বরুদ্ধে অপরাধ । উহার দ্বারা বস্তর ক্ষতি হয় ও ব্যক্তির 

গ্রাণনাশ হয়। তাই উহা নির্বল শোণিত-সাম্পত্তিক-অপরাধ। উপরোক্ত 
নিবল অপরাধীদের যৌনজ [ ব্যাভিচার ] ও অযৌনজ অপরাধে বিভক্ত করা 
ষায়। ভালিকাতে মাত্র নির্বল অযৌনজ অপরাধ সম্বন্ধে বল! হয়েছে। 

বল প্রয্নোগ ব্যক্তির বা বস্তর বিরুদ্ধে করা হোক না কেন, উভয় কেত্রে 

ওদেরকে বলপ্রয়োগী অপরাধী বল। হুবে। তাদের কৃত এ নকল অপরাধকে 
সবল-অপরাধ বল হয়েছে । অন্র্দিকে প্রবঞ্চনা চৌর্ধকার্য বিশ্বাসঘাতক আদি 

বিনা বলপ্রয়োগে লমাধ। হওয়ায় উহাদেরকে নির্বলী অপরাধী বল হ়্। 
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[ শহরে শকট উত্তেলক বালক অপরাধীরা আছে। বাল্যকালে এদের 
মধ্যে সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অপরাধীদের উপাদান থাকে । কিন্ত--বয়ংপ্রাপ্ত 

কালে অপরাধ-জীবন অব্যাহত থাকলে এরা প্রবণতা মত বিভিন্ন শ্রেণী ও 

উপশ্রেণীতে স্ব স্ব শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বার! বিভক্ত হয়। ওদের মধ্য থেকে বার্গার 
ও পিকপকেটর! দলের জন্য বালক সংগ্রহ করে। 

এই সব গৃহহীন বালক বড় বড় বাজারের ছাদে শয়ন করে ও জস্তা পাইস 

হোটেলে খায়। এদের মধ্যে ভিখারীদ্দের পুত্র দিনে মাতার ভিক্ষার অল্নে 
ভাগ বসায়। এদের মধ্যে বেশ্তাদের পুত্ররাও আছে। ওরা মায়েদের নিকট 

থেকে খাস সংগ্রহ করে। এর! ভোর রাত্রে মফম্বল হতে আগত তরকারীর লরী 

বা গো-শকটের পিছনে দৌড়িয়ে আনাজ ও তরী-তরকারী উঠিয়ে পালায়। 
ওরা৷ অলিতে গলিতে গৃহস্ত বাটাতে এ গুলি সম্তায় বিক্রয় করে। এদের মধ্যে 

থেকে পুরানো পাপীর! বালক সংগ্রহ করে। ওদের কেউ কেউ ছিনতাই দলে 
ভিডেছে। ওর্দের কেউ কেউ মোডমি'তেও অভ্যন্ত হয়। রাজনৈতিক বিক্ষোভ 
ও হরতাল কালে ওর! সক্রিয় হয়ে ডাষ্টবীন গড়িয়ে রাস্তা বন্ধ করে এবং 
স্থবিধ। মত ভ্রাম বাস পুড়ায়। রাজনৈতিক মতবাদহীন হলেও উহ ওদের একটি 
ক্রীড1| সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালে ওদের অনন্ত স্থযোগ আসে । ওটা ওদের 
অতিপ্রিক্প সাময়িক আনন্দ। কিছু ক্ষেত্রে দল বিশেষ অর্থ দ্বারা ওদেরকে এ 

কার্ধে নিয়োগ করে। অর্থাগম হলে ওরা ষে কোন মতবাদীদের শোভাযাত্রায় 

যোগ দেয়।] 

উপরোক্ত ব্যবহারিক বিভাগ অতিরিক্ত অপরাধীদের পদ্ধতিমূলক ব্যবহারিক 
বিভাগ'ও আছে। অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন সর্বজনস্বীরূুত। 

পাকাপোক্ত অপরাধীদের বিভিন্ন দল ব ব্যক্তি পৃথক পৃথক রীতিতে অপরাধ 

করে। ওদের এ সকল পদ্ধতি হতে কোন দূল বা কোন ব্যক্তি সেই অপরাধ 

করেছে £ তাহ! পদ্ধতি বিজ্ঞানের সাহায্যে নিতূলিরূপে অবগত হওয়া সম্ভব 
এজছ্া পুলিশের পদ্ধতি ভবনে [ 2009005 092161501 ] অপরাধীদের এ 

সকল পদ্ধতি সহ তাদের নাম ধাম ও ফটো ব! অঙ্গুলীর টিপবা পদচিহ্ন আদি 
নথীতূক্ত থাকে । নিয়োক্ত দশটি তথ্যের উপর এই নূতন বিজ্ঞানটি নির্ভরশীঙ্গ । 

[১) লক্ষ্স্থন (২ ) প্রবেশ পথ (৩) উপায় (৪) উদ্দেস্ত (৫) লময় 

(৬) কারদ। (৭) বচন (৮) বান্ধব (৯) বাহন ( ১০ ) ত্যক্তচিহ্ন ] 
(১) লক্ষ্য-স্থল কেহ হুরোপীয় কেহ ভারতীয় বাটাতে ঢুকে । কেহ মাত্রাজী 
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কেহ বাঙ্গালী কেহ মাড়য়াড়ীর বাড়ী বাছে। সাহুষের উচ্চ নিয় শ্রেণী ও কাটি 
ও কম বেশি বুদ্ধি এদের বিবেচ্য । ইহা বিভিন্ন ব্যক্তির ও সমাজের জীবন ও 
রীতি নীতি এবং বুদ্ধিমতী৷ প্রণালী ও ধেয়ান সম্পর্কীয় জানের সহিত যুক্ত। 

কেহ মাত্র বেশ্টাগৃহে বেশ্ঠাদের বিষপ্রয়েগে ভ্্ব্যাহরণে অভ্যন্ত। এক 

একদল বা! ব্যক্তি এক এক শ্রেণীর লোককে বাছে। এক এক শ্রেণীর লোকের 

পৃথক শ্বভাব চরিত্রের সহিত ওর! পরিচিত। মেল! মন্দির বিপণী গৃহাদির 

অপরাধী পৃথক হয়। পকেটমারর। রেল রেশন, রেশ-কোর্স, বাজার, রাজ-পথ 

ব্যাঙ্ক আদিকে স্ব স্ব অভিজ্ঞত] ও স্থবিধ। মত ভাগ করে নিয়েছে। 
(২) প্রবেশ-পথ £ এক এক দল বা ব্যক্তি মুক্ত দূরজ। ব! জানাল। পথে ব৷ 

উহ ভেঙে গৃহে প্রবেশ করে। কেহ দ্বিবাল বা জলের পাইপ বেয়ে উপরে 
উঠে। স্কাই লাইট নর্দম| তজ্জন্য কেহ বা ব্যবহার করে। কেহ বা পাচিল 
টপকাতে সুদক্ষ । ওদের দল ও ব্যক্তি ভেদে পৃথক পৃথক অভ্যাস। 

[ সম্মুখ গতিতে তথ। উঠার কালে প্রাচীরে ওদের পদ্াগ্র ভাগের চিহ্ন এবং 

পশ্চাদ-গতিতে তথা নামার কালে গোড়ালীর চিহ্ন প্রাচীর গাত্রে স্পষ্ট হয়। 

তদ্দতিরিক্ত ঘটন। স্থলে দ্রব্যার্দিতে টিপচিহ্ন এবং মেঝেয় গালিচায় ও উঠানে 

পদচিহ্ন পাওয়া যায় । এই সকল চিহ্ন হতে উহাদের প্রবেশ ও নির্গমন পথ 

আবিষ্কার করা বিধেয়। উপরন্ত ভাঙাভাডি ও হ্যাচড়ানীর দাগ হতেও উহ! 

বুঝা ষায়। ] 

[৩] উপায় £ চাড়-বাজীর দ্বারা ওর। খিল খুললো কিংবা তুরপুন দ্বারা দুয়ার 
ফুটা করে বাঁক! শিক ঢুকিয়ে তারা খিল খুললো! | কিংবা! কোন বালককে নাম 
বা স্কাই লাইটের পথে প্রবেশ করিয়ে দুয়ার খুললো। এই কার্ষে ওর! 

কিন্ধপ যন্ত্র ব্যবহার করে কত বড়ো গর্ত বা ফুটে! তৈরী করলো। কেহ কেহ 

উক! দিয়ে জানলার গরাদ কাটে । কেহ বাক্জ্যাক যন্ত্রে সাহাযো উহা 

বাকায় । 

দুয়ার ও দ্বিবাল ব। বস্ত্র আদিতে যন্ত্র চি হতে যন্ত্রের স্বরূপ বুঝা যায়। এক 
এক জ্বনের হাতের কাজ এক এক প্রকার হতে বাধ্য । সিঁধকাটি আদ সয়ল 
যন্ত্র এবং তুরপুন আদি জটিল যন্ত্রের ব্যবহার “টুল মার্ক' হতে লক্ষনীয়। এতে 
অপরাধীদের প্ররুতি প্রভৃতি বুঝ! যাবে । ওদের কোন হস্ত্রটির ওই দাগ তাও 
বুঝা যায়। ৃ 

মুক্ত দরজায় বাটী বা! শকটে প্রবেশ করে চুরি কপলে উহাকে গৃহচৌর্ধ বল! 
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হয়ে থাকে। কিন্তু ভাঙা ভাঙি করে ব! অস্বাভাবিক পথে গৃছে প্রবেশ করে 

উহা! করলে উহ! বারমারি অপরাধ। বাহির থেকে জানলার গরাদের ফাকে 
আকশী ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি চুরি এবং এঁরূপে জানলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তক্তপোষে 

ঘুমস্ত নারীর গলার হার খুললেও উহ। এ একই অপরাধ । 
(৪) উদ্দেশ্ত ঃ এক এক দল বা ব্যক্কি এক এক প্রকার ভ্রব্যাপহরণ করে। 

যথা কেহ ঘড়ি, কেহ সাইকেল, কেহ ইলেকদ্রীক পাখা, কেহ পোষাক কেহ 
ক্যামেরা আদিতে আগ্রহী। ভ্রব্যাপহরণ করে এ গুলি ত্র তত্র বিক্রিতে ধর! 
পড়ার সম্ভাবনা । তজ্জন্য এদের পৃথক পৃথক বামাল গ্রাহক তথা খাউ আছে। 
এর! ত্ব স্ব বামাল গ্রাহকের নির্দেশে তাদের গুয়োজন মত অ্্ব্যাপহরণ করে। 
প্রবঞ্চনাআদদ অপকার্ষেও উপরোক্ত কারণে ওদের এক এক দল ব। ব্যক্তি এক 

প্রকার ভ্রব্য বেছে নিয়েছে। 

(৫) সময় ঃ এক এক দল বা ব্যাক্তি অপ-কার্ষের জন্য এক এক সময় বেছে 

নেয়। কেহ দিবা কেহ বা রাত্রে দুপুর ও কেহ সন্ধ্যায় কার্য করে। ছুপুৰ 
বেলায় পুরুষর| বাড়ী না৷ থাকাতে কারও এ সময়টিই স্থবিধাজনক । কেহ লক্ষ্য 
করে কোন সময় বাঁটাতে লোক থাকে না। 

[বিঃ দ্রঃ দিবা ও রাত্র কালের অপরাধীদের মধ্যে মনস্তাত্বকি কারণও 

থাকতে পারে। পিক-পকেটদের শিকারগণ তথা ভিকটিম'র। 'দিবাচারী 
হওয়ায় স্তারা দিবাতে অপকর্ম করে থাকে। কারণ পকেটমারী সভ্যতার 
পর জামা ও পকেট হৃষ্টির পর উদ্ভব হয়েছে। সিদমারী'র "আদি মনো- 

ভাবী স্বভাব অপরাধী । ওরা সব স্গ্রাচীন অপরাধী | ওদের রাত্রে অপরাধের 

কারণ গভীর জঙ্গলের বন্ত পশুদের আচরণ ও কার্যকরণ হতে বুঝা ঘায়্। 

কারণ ওদের মনোবৃতি হুব্ছ রাত্রিচারী পশুদের মত থাকে । এ সম্বন্ধে জনৈক 

শিকারীর নিয়োক্ত বিবৃতি একটি প্রমাণ । 

“দিবাতে অরণ্য প্রায়ই নিশ্চপ ও নিরুপন্রব থাকে। কিন্ধ রাত্রে 
সেখানে ধ্বংস ঘজ্জ আরভ্ভ হয়। বাঘের গর্জনের সঙ্গে হরিণের দাপ! দঁপি বা 
আর্তনাদ । বৃক্ষোপরী পক্ষীশিশুর কাতরানি ও অন্তদের পাখা ঝাপটানি শুনা 
যাবে। কোন এক সর্প জেগে উঠে ঘুমন্ত পক্ষীকে আক্রমণ করেছে। (সেখানে 
দিবাকালের শাস্ত পরিষেশ রাত্রিতে নরকে পরিণত হয় |” 

পৃথিবীতে ছুই প্রকারের প্রাণী আছে, যথা অধুনা-লুগ্ত ও করম-লুগ্ত। 
গ্রথষোক্তগণ ভাইনোনেরান আর্দি জীবরা এক্ষণে জীবাশ্মে পরিণত। 
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শেষোক্ত জীবর! ক্রমিক পরিবর্তনে ক্রমে লুপ্ত হয়ে অন্য জীবে রূপান্তরিত । 
মান্য কোনও এক পশুর বংশ জাত হওয়াতে ওদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের 
স্বভাব স্থপ্ত বা জাগ্রত রূপে আছে। আদি স্বভাব গ্রাঞ্ত হলে কোনও কোনও 

মাছে উহ যধ্যে মধো গ্রকট হয়ে থাকে । ] 
(৬) কায়দা ঃ কেহ ভিখারী, কেহ পুলিশের লোক, কেহ যিন্্রী, কেহ 

ক্যানভেসর বা ফেরিওয়ালা ব৷ টার্দাগ্রাহী কেহ বা অনুপস্থিত কর্তার বন্ধু 
পরিচয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের বুঝিয়ে তাদের বাটাতে প্রবেশ করে। এইগুলিকে 

পদ্ধতি বিজ্ঞানের পারিভাষায় কায়দ। বল। হয়। 

(৭) বচন : ওর! বহু প্রকার বাক্যালাপ তথ। বাক বিন্যাসে গৃহের লোককে 

অভিভূত করে তূলায় বা! তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করে। এক এক দল বা 

ব্যক্তির বাকৃ বিস্তাম এক এক গ্রকার হয়। যথ! ইলেকট্রিক ফ্যানে তেল দিতে 

বাবু পাঠান্তেন।. কিংবা! ওর বললে ষে টেলিফোন সারাতে ব৷ কল সারাতে ব! 
ইলেকটিক মিটার দেখতে তার! এসেছে ইত্যা্দি। 

(৮) বান্ধব ঃ কেহ একাকী কেহ দলবদ্ধ ভাবে কার্য করে। বারগার, 

পকেটমার প্রবঞ্চক নোট ডবলিঙ টপক1 ঠগী ডাকাত আদ্দির দলের লোকের 

সংখ্যাও প্রয়োজন মত পৃথক হয়। কোথাও ছুই চারজন কোথায় আট দশজন 

বা ততোধিক যুক্ত থাকে | এখানে নারী বালক ও বয়স্ক পুরুষ বিবেচ্য | ওদের 
দল ভেদে দলীয় ব্যক্তিদের সংখ্যাও পৃথক হয়। 

(৯) ব্লাহন: দল ভেদে ওরা যথাক্রমে যাতায়াতে নৌকা, লরী, রিক্কা, 

মোটরকার ব! সাইকেন আদি ব্যবহার করে। এ সকল যান বাহনে তার! 

ঘটন। স্থলে আসে এনং উহাতেই তারা বামাল সহ স্থান ত্যাগ করে। এক এক 

দলের ব। ব্যক্তির ঘান বাহন এক এক প্রকার হয়ে থাকে । 

(১০) ত্যাক্তচিহ্নঃ কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধের সহিত সবিশেষ 

সম্পকিত কিংবা! উহার সহিত সম্পর্কবিহীন ভ্রব্যা্দি অপরাধীর! ঘটন। স্থলে 
ত্যাগ করে ষায়। কেহ বিষ্ঠা কেহ শিকভ, কেহ সিছুর মাখানে। গ্থযাকড়া 
প্রভৃতি ঘটন। স্থলে রেখে যায়। তুক তাক আদির মত উহাতে মনন্তাত্বিক 
এবং দেছতাত্বিক কারণও থাকে । কেহ দরিদ্রের রান্ন। ঘরে পাস্তা ভাত খায় ও 

কেহ ধনীর প্যানদ্িতে মগ্য পান করে। কেহ নিজের পরিধেয় বন্্ ঘটন। স্থলে 
ত্যাগ করে গৃহস্থদের বস্ত্র পরিধান করেছে। 

' [ ঘটনা স্থলে গ্রাঞ্ধ ভ্ব্যাদির মধ্যে কোনটি বাহির হতে আনা বহিঃ্রব্য এব: 



২০৬ অপরাধ-তত্ব 

কোনটি এ বাটি হতে সংগৃহীত ভিতরক্তব্য তাত্তকারীদের তা অবগত হতে 
হবে। ] 

প্রবঞ্চনা ও চৌর্য আদি প্রতিটি অপরাধে এই দশটি তথ্য সয়ভাবে 
প্রযোজ্য । অপরাধীদের বুঝতে ও খুজতে এই তথ্যগুলি রক্ষীকুলের যথেষ্ট 
সাহায্যে এসেছে। একটি পদ্ধতিতে কৃতকার্য হলে এর! অন্ত পদ্ধতি প্রায়ই 
গ্রহণ করে না। পুনঃ পুনঃ একই রূপ কার্য ওদের দেহে ও মনে স্বয়ংক্রিয়ত। 
ও বিছ্যৎ গতি আনে। পর পর কি কি করতেহুবে এবং কিরূপভাবে 
এগুতে হবে তা তাদের জান। থাকে । প্রাথমিক অপরাধীর] গুরুর শিক্ষা মত 

কার্য রধ করলেও মধ্যে মধ্যে এক পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করে 

এবং তজ্জন্ত অনভ্যাসে তার মহজে ধর] পডে। কিন্তু প্রকৃত [ শেষ পর্যায়ের ] 

অপরাধীদের ক্ষেত্রে অপরাধে পদ্ধতি বদল কদাচিৎ হয়ে থাকে। 

“বেলা বারোটায় তিনজন বাঙ্গালী পুরুষ সাইকেলে করে বাটিতে 
এসে বললো! যে তার! সারাই মিস্ত্রী। তাদেরকে অনুপস্থিত কর্তা বাবু তার 
আফিন থেকে পাঠিয়েছে। তারা মুক্ত দরজা! দিয়ে ঢুকেছিল এবং তাদের পাখা 
খুলার প্লাস যন্ত্র ও জুড়াইভার ছিল। গৃহ ভৃত্য তাদেরকে বিশ্বাস করে 
বহির্কক্ষে এনেছিল। একটু পরে ওদের একজন এ ভূত্যকে খাবার জল আনতে 

বললে সে উহা! আনতে কক্ষাস্তরে যায়। ফিরে এসে গৃহভৃত্য দেখলো এ তিন 
ব্যক্তি ও ঘরের ইলেকট্রিক ফ্যান এ বহিকক্ষে নেই। ভূত্য ক্রুত গতিতে রাজ- 

পথে এসে দেখলে! যে ওরা বামাল সহ সাইকেলে পালিয়ে গেল। তারা 
বিশ্বাস উৎপার্দনের জন্য আন! তাদের দোকানের পরিচায়ক নেম-কার্ড এ 

বাটীতে রেখে গিয়েছে । 

এখানে (১) প্রবেশ পথ: মুক্ত সদর দরজা (২) লক্ষ্যস্থল ; ভর্র গৃহস্থ 

গৃহ (৩) বচন £ পাখা সারানোর কথ বলা (৪) বাহুনঃ তিনটি ঘিচক্রযান 
তথা সাইকেল (৫) বাদ্ধবঃ তিন জন বাঙালী যুবক (৬) উদ্বেস্ট: 
ইলেট্রিক ফ্যান চুরি ( ৭) ত্যক্ত চিহ্ন ঃ কল্পিত দোকানের নেম-কার্ড (৮) 
উপায় : প্রাস যন্ত্র ও জ্ুডাইভার ব্যবহার (৯) সময় £ দিবা বারো ঘটিক। (১*) 
কায়দা £ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী পরিচয়ে । 

উক্ত দশটি তথ্য, যথ। £ লক্ষ্যন্থল, উপায়, উদ্দেশ্ট, সময়, কায়দা, বান্ধব, বাছুন 

ও ত্যক্ত চিন্ৃকে ইংরাজীতে যথাক্রমে ক্লাশ ওয়ার্ড, এনট্রি, মিন, অবঞ্জেকট, 
টাইম, ষ্টাইল, টেল, পল, ট্রান্সপোর্ট এবং ট্রেডমার্ক বল? হয়। 



অপরাধ-বিভাগ ২৪৭ 

কোনও এক পুরানে। পাপী আমার নিকট এইরূপ এক উক্তি করে ছিল ঃ 
ই1 বাবুসাব! কাউর মধ্যে দিব! কালে চুরির হি, দিল বা হিকা আসে এবং 
কাউর মধ্যে উহ! রাত্রেতে আসে । তজ্জন্ত দ্িবাচোর ও রাত্রচোর আলাদা 

আলাদ! হয়। এই দিল তথ) হিঞ্ছ| না৷ এলে আমরা কাম করতে বেরুই না। 
জনৈক এযাঙলে! ইপ্ডিক্লান দিবা চোর আমাকে বলেছিল যে দিবস কার্ষের 
[ অ০::] এবং রাত্রি ফুতির জন্ত। প্রভীত হয় এই যে একবার কোনও 

পদ্ধতিতে সফল হলে অপরাধীর] উহা! প্রায়ই ত্যাগ করে না। শেষ পর্যায়ের 

অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট একীমুখীতা তথা স্পেশিয়েলিজেসপন ইহার সহায়ক। 
অধিক ক্ষেত্রে গুরু তথ! ওত্ডাদরদের শিক্ষা মত বিশেষ পদ্ধতিতে তার! পাকা- 

পোক্ত হয়। বহু শিক্ষা দাত] ওস্তাদ তার নিিই পদ্ধতি ত্যাগ নঞ্চ করার জন্ত 

শিশ্তদ্দেরকে পূান্ছে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। 

[ বিঃব্ল-উপরোক্ত অপরাধ সমূহ যৌনজ এবং অ-যৌনজ অপরাধে 
বিভক্ত হয়। বহু বালিকা কেবল মাত্র চুরি করার উদ্দেস্টে বয়স্কদের সঙ্গে কিছুটা 
যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। লল্জায় এ সকল বয়স্কর। চুরির বিষয় চেপে যায়। 
বহু তরুণী বাহানাতে ভদ্র সম্তানদের বিভ্রান্ত করে অর্থ নেয়। এর! অর্থ গ্রহণের 

পর প্রতিশ্রুতি মত নির্ধারিত স্থানে ভদ্র সম্তানদের নিকট আসে না। ওদেরকে 

তারা বৃখা উতলা করে মনের ও দেহের ক্ষতি করেছে। বহুবেশ্তা নারী গৃহস্থ 
ঘরের কলেজের ছাত্রীরূপে মিথ্যা পরিচয়ে ভদ্র সস্তানদের ঘৌন রোগগ্রস্থ 

করেছে। , অন্যর্দিকে বহু ভদ্র ছুর্বস্ত বিবাহে ইচ্ছুক তরুণীদের বিবাহ করার 
ছলনায় তার্দের নিকট হতে দৈহিক স্বিধ। নিয়েছে। ] 

পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে অযৌনজ ও যৌনজ গ্রবঞ্চনা ও চৌর্য আদি অপরাধ 
সম্বন্ধে বিবৃত করেছি। তবে উল্লেখ্য এই যে, ভন্ত্র সম্ভানদের মধ্যে হিংসা 
বৃত্তি ও কাম বৃত্তি গ্রায়ই একত্রে আসে না। 

যৌনজ প্রবঞ্ধনা ও চৌর্ধ কার্ধের মত যৌনজ বারগ্নারদেরও অস্তিত্ব আছে। 
যৌনজ সি'দমারীর দৃষ্টাস্তবরূপ রেপাইন বারগপারদের বিষয় বল! যায়। 

ুরোপ ও মাকিন মুন্বুকের মত ভারতবর্ষে এখনও এই রেপাইন বারম্নারদের 
প্রাছুর্ভাব হয়নি । কারণ এদেশে বেহ্া বৃত্তি এখনও বে-আইনী কর! হয়নি। 
পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বেশ্ত। বৃত্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় সেইখানেই মাত্র এইরূপ 
অপরাধ পরিদৃষ্ট হয়। নিয়ে এই রেপাইন বারগ্লারদের ন্বরূপ সন্বদ্ধে বিবৃত 
করা হলে। 



২৩৮ অপরাধ-্তত্ব 

“এর ভ্রব্যাপহরণ করার অন্ত ছিবাল ব! ছুয়ার ভেঙে গৃহে প্রবেশ করেন! । 
ওর! মাত্র নারীদের বলাৎকার করার জন্যে এ ভাবে গৃহাদদিতে ঢুকেছে। 
পুরুষদের অবর্তমানে একাকীনী নারীকে এ অপরাধী প্রথমে প্রহারে প্রহারে 
রক্তাক্ত ও অচৈতন্ত করে। তারপর যথেচ্ছ ভাবে তাকে বলাৎকার কয়ে ঘটনা- 

স্থল পরিত্যাগ করে ।” 

উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যাবে যে সবল ব| নিবল, সাম্পত্তিক বা! 
শোণিতাত্বক অপরাধীরা পরোক্ষ ব। প্রত্যক্ষ ভাবে কিংবা অবিমিশ্র বা মিশ্র 
ভাবে ষৌনজ ও অযৌনজ উপশ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। 

শোঁণিতাত্বক 

| 
| | 

অযৌনজ যৌনজ 
প্রতিদেশে বেশ্টারা সমাজের সকল বিষ গলধঃকরণ করে ভত্র সমাজকে 

রক্ষা করেছে। বেস্তা বৃত্তি বিলোপ আইন বলবৎ করতে প্রয়ামী সমাজবিদদের 
এই সম্পর্কে চিস্ত। কর! উচিৎ। বেশ্ঠাবৃত্বির বিলোপেব সহিত বলাৎকারক 
সি'দমারীর প্রাছূর্তাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে । 

[ প্রতি বৎসর সমাজ দেহ হতে কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ বার হয়ে যায়। 

অর্থাৎ তার্দের কিছু ব্যক্তি বেশ্তা ও কিছু ব্যক্তি চোর হয়। ওদের সংখা 

'অবস্থ ব্ছল পরিমাণে কমানো সম্ভব | সমাজে বর্ণ চোরা বেষ্টাদের স্খ্যাধিক্য 

নিশ্চয়ই কাম্য নয়। বেস্তাবৃত্তি বে-আইনী কবলে এব সমাজের মধ্যে গোঁপনে 
আশ্রয় নেবে । ] 

॥ দশম অধ্যায় ॥ 
বংশানুত্রম 

বংশাঙ্গক্রম তখ। হেরিভিটিতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিবা ও বলেন যে মান্য কিছু চিত্ত 

প্রস্ততি [ প্রিডিসপোঁজিসন ] বা বিশেষ প্রবণতা! সহ জন্ম গ্রহণ করে। এনে 
শিক্ষা গ্রহণ কালে এর! অন্যদের অপেক্ষা কিছুট। সবিধা ভোগী। কিন্তু বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিদের সব কয়টি সন্তান পিতার মত বুদ্ধিমান হয় না। সেই ক্ষেত্রে বলা 
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হয় বে, হেরিভিটি, এখানে গোজ্ঞাচ্ক্রম তথ! আটাভিজিমের দ্ধপ নিয়েছে। 

অর্থাৎ--এই স্থলে তার! উর্ধতন কোনও এক পুরুষের গুণাগুণের অধিকারী । 
মাতা বা পিতার মধ্যে এ গুণ কয়টি হৃগ্ত ছিল। এ স্থধ গণটি ওদের পুত্রতে 
এনে জাগ্রত হলো । উপরন্ত পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের গুণাগুণও 

বংশগত হয়। 

[ অনগ্রসর মছষ্য গোহীর সন্তানরা ও সুযোগ পেলে গুণাগুণের অধিকারী 

হয় । ভূলে গেলে চলবে না যে শিক্ষা তিন প্রকারের হযে থাকে । যখ। 
বুদ্ধিগত, দৈহিক ও নৈতিক। ওর! বনু বিষয়ে নৈতিক শিক্ষাভে আওয়ান। 
স্ব শ্ব ক্ষেত্রে বহু বুৰ্ধিবৃত্িরও ওর! অন্গবীলন করে | ] 

পৃথিবীতে একদল পরিবেশের উপর এবং উহার অন্ত দল বংশাহ্ব্রধমর উপর 
অধিক প্রাধান্ত দেন॥। কেউ কেউ কুকুর ও অশ্ব প্রভৃতি জীবের পে(ডগেরিতে 

'গ্রহী হলেও ম্যন্থৃষের পেডিগেরী তথ। বংশাহুক্রমে আগ্রহী নন। 
তবে একটি বিষয় ঠিকই এই যে, পরিবেশ ও শিক্ষ। দীক্ষা ষথাক্রষে 

উহাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব ছারা হেরিভিটির পক্তি অতিক্রম করতে 

দক্ষম। পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা! মানুষের আকৃতি ও ব্বভাব বদলে দেয়। 
অন্তর্থভাব মানুষের মুখে চোখে পরিস্ষুট হয়। আশৈশব বাক-প্রয়োগ তথা 
সাজেসসণ মানুষের প্রক তি বদলাতে সক্ষম। 

বিঃ ব্রঃ-_কমুশিষ্টপন্থী তথ। লাম্যবাদীরা বংশগত এতিহে বিশ্বাসী নন। 
তার! পরিবেশ ও শিক্ষ দীক্ষাতে বেণী বিশ্বাসী । ক্যাপিটেলিষ্ট তথ। ধনতান্ত্রিক 

দেশীয়দের ধারণ! এই যে, উপযুক্ত হতে পুরুষানূকষে সাধনার প্রয়োজন । সেই 
কারণে পূর্ব যুরোপীয়দের লামাকি মত এবং পশ্চিমে যুরোপে ভারোইনের যত 
অধিক পছন্দ । 

[ লামার্ক সাহেব স্বকীয় জীবনের প্রচেষ্টার উপর এবং ডারোইন সাহেব 
বংশগত পরিবর্তনের উপর তারের ক্রমবিকাশ ষম্পকিত মতবাদে অধিক প্রাধান্ত 

দিয়েছেন।] 

প্রাচীন ভারতেও এই ছুই প্রকার মত প্রচলিত ছিন। বোগ্রছে স্ৃপঞ্ট 
রূপে বল! হয়েছে যে, মান্য মাত্রেই প্রথমে শুক্র রূপে জনগ্রহণ করে। পরে দ্ব 
স্ব কর্ম মত কেহ ত্রাঙ্মাণ কেহ ক্ষতিয় ও কেহ বৈশ্ত হয়। তারা এও বলেছেন 

য়ে, কর্মদোষে আন্ধণ শৃদ্র হতে পারে। মহাভারতেও সত পুত্র কর্ণ সদস্তে বলে 

ছিলেন যে আমা হতেই আমার বংশ-গরিমা সৃষ্ট হবে । 
১৪ 
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স্বকীম্ব জীবনে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য [:2০001:50 ০3218০০: ] সাধারণত 

বংশগত হয় ন।। ্ ুলদেহী পিতামাতার পু কৃশদেহী হতে পারে। কারণ-_ 
জীবদিগের ভ্রণের বর্ধন কালে দেহ কোষ [ 90780 ০৫11 ] হতে বীজ কোষ 

তথা জার্ম সেল পৃখকীরুত হয়ে পরবর্তী বংশধরদের জন্মের অন্ত পৃথক বীজাধারে 
সংরক্ষিত হয়। তজ্জন্ত জন্মের পর তাদের পিতামাতার সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশ- 
গত হবে না। কামারের ভান হাত অভি ব্যবহারে গুল হলেও তার পুত্র 

উত্তরাধিকারী স্তরে স্থুল হস্ত প্রাপ্ত হয় ন|। 
[ ব্যবহারে ও অ-বযবহারে স্বকীক্স জ্বীবনের কোনও অঙ্গ ব। বৃত্তির হ্রাস বা 

বৃদ্ধি হতে পারে। এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না৷ থাকলেও বিবেচ্য বিষয় এই 
যে, উহ! বংশগত হওয়। সম্ভব কিনা। লাধুর পুত্র সাধু ও চোরের পুত্র চোর হয় 
না। বরং পৌরাণিক মতে দৈত্য কুলেও প্রহলাদের জন্ম হয়েছে। 

জনৈক সাধুর অপহৃত পুত্র চোরের বাটীতে মানব হলে! । পরিবেশ ও 

শিক্ষা দীক্ষাতে মে চোর হবে। কিন্তু ওদেরকে নিরাময় করা এ চোরের 
তরস জাত পুত্র অপেক্ষা! সহ্ধ কিন! তাহা বিবেচ্য । 

ওইবূপ এক অপহৃত বালক শিক্ষা মত অভ্যাস অপরাধী হয়েছিল । 
পরীক্ষান্তে আহি দেখেছি যে, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের পর তার অপরাধ বিরাম 
কাল [ [71010 [25181 ] অন্যদের অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হতো। তাকে 

বিপরীত পরিবেশে আনলে তার অপরাধ-বিরাম কাল ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে মে 
কিছুকাল পর নিরপরাধী হয়েছিল। 

[স্বকীয় জীবনে সংগৃহীত দৈহিক ব! মানসিক বৈশিষ্ট্য কারও বী্ 
কোঁধকে কোনও কারণে প্রভাবিত করলে উহ! নিশ্চয়ই বংশগত হবে। 

এখানে পারিবারিক আদর্শ ও শিক্ষা! দীক্ষা! এবং অন্থকুল পরিবেশের প্রশ্ন 

রয়েছে। তৎসহ নূতন আদর্শ গ্রহনের শক্তির প্রশ্নও এতে জড়িত রয়েছে। 
শ্রই জন্ত অপরাধীদের চিকিৎস! ছার! নিরাময় করতে হলে ওদের পিতৃকুন 

ও মাতৃকুলের পুণ্ধাচপুঙ্খ রূপে পরিচন্ত সংগ্রহের সর্বাগ্রে প্রয়োজন। : উপরস্ত 

অপরাধ নির্ণয় ও নিরোধেও উহ! সাহায্যে আনে । বহ হত্যাকাণ্ডে মোটিভ তখ। 
উদ্েনত খু'জে পাওয়া যায় নি। আমার মডে বংশাহূক্রম শাস্বে ব্যুৎখর হলে. 
উহার দমাধান হবে। তাস্তকারী কর্মীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হুতে হবৈ। 

[ প্রায়ই দেখা যায় থে তিন পুরুষের পর পারিবারিক প্রতিভা! ব্যাস্ত হলে 
নিঃশেষিত হুয়। বড় বড় নামী পরিবার ও রাজবংশগুলির ইতিহাস উহ! প্রষাখ 
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করে। এই সম্পর্কে অন্ত একটি গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে । এই সম্পর্কে হৌর্য 
ও মোগল রাজবংশ ছুটি গ্রকুষ্ট উদাহরণ রূপে বিবেচ্য । ] 

বংশাহ্গক্রম বা হেরিডিটি অপরাধ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে। অপরাধীদের বংশাহক্রম সম্বন্ধে পৃথিবীতে কমই আলোচনা হয়েছে। 
গথিবীর পণ্ডিতের! দৈহিক গুণাগুণের বংশাহ্লক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করলেও 
তাদের মানসিক গুণাগুণের বংশানগক্রম সম্বদ্ধে বিশেষ আলোচনা! করেন নি। 

আমি দৈহিক বংশাহুক্রমের যুরোপীয় জান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের 
মানসিক বংশাহ্ুক্রম সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছি। যে পদ্ধতিতে আমি 
ইহা! আলোচন| করেছি তা নিতাস্ত পক্ষেই নৃতন বলা যাক়্। 

পুত্র পিতার সম্পত্তির স্ায় গুণেরও অধিকারী হয় কি না! ইছ। সঠিকরূপে 
মান্গও নির্ণাত হয় নিঃ এরূপ ধারণা আজও কেউ কেউ পোষণ করেন।' 
যুয়োপীয় আারিীটল-সাহিত্যে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ উক্তি আছে। কোন 
এক পুত্র তার পিতার চুল ধরে দরজার চৌকাঠ পর্যস্ত টেনে আনলে পিতা 
তার স্থপুত্রটিকে সম্বোধন করে নাকি বলে উঠেন, “হয়েছে, হয়েছে পুত্র! আর 
নম্বঃ আমি আমার পিতাকে মাত্র এই পর্যস্তই টেনে এনেছিলাম।* সাধারণভাবে 
দেখা গেছে ষে [ শ্বকীয় জীবনে ] সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হয় না। কামারদের 

ডান হাত অতি ব্যবহারেব কারণে স্থুলত। প্রাপ্ত হ'লে তার পুত্রের ডান হাত 

জন্মের পর এরূপ দেখা যায় না। অপরদিকে পিত। ৰ! মাতার গাত্রবর্ণ উজ্জল 
হলে পুত্রদের পাত্রবর্ণ উজ্জ্বল হয়। এর কারণ কর্মকারের হন্তের এই সুলতা 

দেহকোষে সন্নিবেশিত হয়ে থাকে । বী্কোষের সহিত তার কোনও সম্বন্ধ 

নেই। অপব দিকে মানুষের গাত্র বর্ণের কারণ বীজকোষের মধ্যে নিহিত। এই 
বীজকোষ ও দেহকোষ সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বপরিচ্ছেদদে বিশদ্রূপে আলোচিত 
হয়েছে। এই স্থলে তার পুনরুল্লেখ নিপ্য়োজন ৷ আমার মতে মানুষের কোনও 

দৈহিক বা মানসিক দোষ বা গুণ যর্দি কোনও রূপে বীজকোষে সন্ত্রিবেশিত হতে 
পারে তাহ'লে ত। অন্ততঃ কয়েক পুরুষ পর্যস্ত বংশগত হতে সক্ষম হয়। তবে এট 

সব দোষ বা। গুণ বংশগত হলেও তা! বিপরীত পরিবেশ এবং সাধুসঙ্গ প্রভৃতি 
কারণে সব সময় জাগ্রত বা অত্যুগ্র ন! হলেও হতে পারে বলে আমি মনে করি। 

এ"ছাড়! এই দোষ ব। ওপ বংশগত হওয়ার পর উহার ব্যবহার বা অপব্যবহারের 
কারণে উহাদের হাস বা বৃদ্ধি ঘটে থাকে বলে আমি জেনেছি । কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে এই দোষ বা। গু বংশগত হলেও ত। আবার স্বপ্তরূপে থেকে থাকে এবং 
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অন্কৃল অবস্থায় ন! পড়লে তা] জাগ্রত হয় না। এই সব দোষ বা গুণ' বংশ- 
পরম্পরায় “বিপরীত গুপ বা দোষ সম্পন্ন” মাতার এবং পিতার মিলনের ফলে 
ধীরে ধীরে পাতলা তথ। ক্ষীণ হয়ে এসে কয়েক পুরুষ বাদে ত। একেবারে 
অস্তহিত হতে পারে । কখনও প্রতিরোধ শক্তি গ্রবল হওয়ায় উহ| বংশগত হলেও 

বাহিরে তা গ্রকাশ পায় না। 
এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, সংগৃহীত [ মানসিক ] বৈশিষ্ট্য বংশগত হতে 

পারে কিনা? এই সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতগণ কযেকটি পরীক্ষা করেছেন। 
এ নকল পরীক্ষা হতে প্রতীয়মান হবে যে, সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য | £১০৭০%:1 
01১2100০1 ] সত্যই ব'শগত হয়ে থাকে। 

রোগে ভাঃ ক্যামেরার এইসম্পর্কে হরিজ্রাদাগ যুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের স্যালেমেগ্ডার 
মিয়ে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেছেন । এদের তিনি হরিদ্রাবর্ণের পাত্রেপুরুষাহক্রমে 

পুষে দেখেছেন যে ধীরে ধীরে তাদের চর্মের হরিত্রা বর্ণ বধিত হয়ে কষেক পুরুষ 

বাদে উহার পুরাপুরি হরিজর বর্ণের হয়ে গিয়েছে। এরপর এরপে প্রাপ্ত নৃতন 
দেহবর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এসেও আর পরিবতিত হয় নি 

[ এইভাবে স্বপ্ন অপন্পৃহা বা স্বল্প সংগ্রেরণাও যথাক্রমে বদ্ধিত বা অবলুপ্ত 
ব্শাহুক্রমে হতে পারে। ] 

এই সম্পর্কে যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ মৎস্য সহযোগেও কয়েকটি পরীক্ষা 

করেছেন । তার! লাল, নীল 'ও সবুজ আধারের মধ্যে মতশ্যদের [ কয়েক পুরুষ ] 
রেখে উহাদের যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ বর্দের হতে দেখেছেন । মহ্তদিগের 

*চক্চু আবৃত করে ধিলে কিন্ত তাদের দেহের বর্ণ-পরিবর্তন আর হয় না। [উহা 
চিন্তা ও ইচ্ছ! ছার ত্বায়বিক পরিবর্তন প্রমাণ করে। ] এর পর এদের একটি 

চক্ষু অন্ধকারে রেখে ও অপর চোখটির উপর সাদা আলে! ফেলে দেখা গিয়েছে 
যে, এ সকল মতন্তের বর্ণ ধূসর হয়ে গিয়েছে! এইবূপে একই পরিবেশে মত্ত 
জীবকে রাখলে কয়েক পুরুষ বাদে তাদের এই বর্ণস্থায়ী হয়ে গিয়েছে। এই 
অবস্থায় এরূপ পরিবেশ ব্যতিরেকেই তাদের মধ্যে এ নূতন বর্ণ বংশগত হয়ে 
থাকে । 

এক্ষনে আমি দেখাবে! যে জীবদিগের ইচ্ছা ব৷ স্পৃহা এব" তৎসহ উহাদের 

পরিবেশগত অভ্যাসও দৈহিক গুণাগুণের ন্যায় জীবদদিগের মধ্যে বংশগত হয়ে 
থাকে। 

প্রোটোজোয়। প্রভৃতি নিমতম এককোষী জীর নিয়ে পরীক্ষ। করে দেখা 
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গিয়েছে ষে কোনও এক ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল আযাকশনের বিরুদ্ধে 
গ্রতিরোধশক্তি পুরুষাহ্থক্রমে ওদের মধ্যে ক্রমান্বয়েই বধিত হয়ে থাকে । কয়েক 

পুরুষ বাদে অনুরূপ পরিবেশ হতে মৃক্ত হওয়া সত্বেও তাদের পূর্ব-অদ্রিত এক্পপ 
বধিত প্রতিরোধ-শক্তি তাদের মধ্যে সমভাবেই বিয়ে থাকে। 

ঘুগোপে প্যাভলভ, সাহেব এই সম্পর্কে ইছুর নিয়েও পরীক্ষা করেছেন। 
ইান কয়েকটি শ্বেত ইছুরকে এমন ভাবে শিক্ষা দেন যাতে করে ঘণ্টাধ্বনি শুন! 
মাত্র তার! খাছ্ের জন্ত খাচ। হতে বার হয়ে আসবে । এইরূপ অভ্যান তাদের 

মধ্যে এনে দিতে তাকে ওদের তিনশতবার শিক্ষ দিতে হয়েছিল। এরপর এই 

সকল ইছ্র ও ইছুরীর মিলন দ্বারা তিনি তাদের সন্তান-সন্ততি স্ত্টি করতে 
থাকেন এবং সেই একই সঙ্গে বংশাহুক্রমে তাদের এ একই শিক্ষায় শিক্ষিতও 

করে তুলেন। 'দ্বতীয় পুরুষে ওদের এ কার্ধের জন্য আরও কম বার শিক্ষা দিতে 

হয়েছে। "ওর পঞ্চম পুকুষীয় শ্বেত ই'ছুরদের এ একই বূপ মভ্যাসে শিক্ষিত 
করে তুলতে তাকে মাত্র কয়টি বার িক্ষ1 দিতে হয়েছিল । 

হাভাভেব মিঃ ৬গল ধেডে ইহু'রের সাহায্যে পরীক্ষ। করে অনুরূপ হৃফলই 

পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে এ সকল ই ছরদের বংশাহুক্রমে বিদ্যুৎ সংযুক্ত মঞ্চে না 

মবতরণ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এস্ছাড়৷ প্রফেসার হ্যারিশন অন্থরূপ 

উপায়ে এক প্রকার মক্ষিকাকে কয়েক পুরুষ বাদে অপর এক প্রকার গাছের 

পাতার উপর ভিম্ব রক্ষা করতে অভ্যন্ত করাতে পেরেছিলেন। 

এই সকল কারণে বংশান্ক্রমে যারা শোণিতাত্মক স্বভাব দৃর্স্ত জাতীয় 
ভাকাত তার৷ প্রায়ই পেশীবহুল মান্ৃষ হয়ে থাকে এবং ষারা বংশান্ক্রমে স্বভাব 

দুর্বৃত্ত জ্ঞাতীগ্ন সাম্পত্তিক অপরাধী, তাদের আমি প্রায়ই পেশীবহুল হতে 

দেখিনি । [নিস্সোক্ত ভারতীয় যৃদ্ধবিদ মোরগ ২১৬ পৃঃ দ্রঃ] 

বহু অপরাধীর নিরপরাধ মানুষদের সহিত বিবাহাদি কখনও হয় নি। 

[ ষথা, স্বভাব ছুর্বত্ত জাতি। ] এইন্ন্ত তার তাদের জাতীম্ বৈশিষ্ট্য আজও 

অস্কুপ্ন রাখতে পেরেছে। এছাড়া এদের সুক্ষ বৃত্তির অব্যবহারের সহিত স্থুল , 

বৃত্তির অতি ব্যবহার এদের বংশগত স্পৃহাকে সংঘত না করে উহা! ক্রমান্বয়ে 
বাড়িয়ে দিয়ে থাকে । ভারতের হ্বভাব ছুর্ব্ত জাতীয় মানুষদের ইতিহাস সন্বন্ধে 
'সামি এই পুম্তকের অষ্টষ খণ্ডে আলোচনা করেছি। বংশাহুক্রমের পিওর 
লাইন ইনভেহিগেশ্বন এইরূপ গবেষণার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । কিন্ধ তা 
সবেও এদের অপম্পৃহ! একমৃতী হয়ে বহু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে+নি। 
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বরং উহাকে একটি বিশেষ গন্ভীর মধ আমি আবদ্ধ থাকতে দেখেছি । এদের 

এই অপন্পৃহার [ মানসিক ও দৈহিক গুণাগুণ সহ] এইক্পে গণ্তীতূত হয়ে 

থাকার মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। 

উপরোক্ত তথ্য জীব-বিজ্ঞানের ছারা গ্রমাণিত কর।যায়। কাঁকড়া প্রভৃতি 
স্বীবের পিওর লাইন জাত পৌন্র, পুত্র, পিতা ও পিতামহের খোলার দৈর্ঘ্য ও 
প্রশ্থের মাপ নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে, গড়-পড়ত! হিসাবে ওদের 

এ খোলার পরিধির মাঁপ একটি বিশেষ গণ্ীর মধ্যে আবদ্ধ আছে। অর্থাৎ 

একমুখীভাবে ওদের দৈর্ঘ্য অধিক দূর পর্যস্ত অগ্রসর হতে পারে নি। 
তবে অতীতের একমুখীভাবে জীবের অঙ্গ বিশেষের অতিবর্ধন যে ঘটেনি 

তাও নয়। এইরূপ অবস্থা! ঘটলে ইহাকে অতিবাড় বলা হয়। এই অতি- 

বাড়ের [ ওভারস্পেশালিজেশন ] জন্ত অতিবৃহৎ শৃঙ্গধারী সেকেলে হরিণ এব" 

অতিকায় ভাইনোসেরাস প্রভৃতি জীবেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে । 

কিন্ত মনের ক্ষেত্রে এইবূপ অতিবাড় প্রায়শঃ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। এর 

কারণ ষাহ্ুষের সুম্বন্নায় সাধারণতঃ অতিভার সহ করভে পারে না। এই হুম 

স্বাযুকে যতট। সওয়ানে। যায় তার বেশি সওযাতে গেলে মানুষ পাগল হয়ে 

যেতে পারে। (6 

্টাস্তস্বরূপ *আমি এমন একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে জানি, যে অতিরিক্ত 

অপন্পৃহার কারণে বৎসরে ছয় মাস উন্মাদ হয়ে যায়। এই অবস্থায় তাকে 

্বগৃছে বা চিকিৎসাগারে আবদ্ধ করে রাখতে হয়েছে । কিন্ত বংসরের অপর 

ছয়মাস সে সম্পূর্ণ সুস্থ লুসিড, ইন্টারভেল ] হয়ে প্রীবঞ্চন প্রভৃতি অপকর্ম 

সমূহে লিপ্ত হয়ে থাকে। কিন্ত তার বিরুদ্ধে মামল! দায়ের করার পূর্বেই লে 

পাগল হয়ে উন্াদাগারে চলে যেতো | এই হুতে প্রমাণিত হবে যে, গ্ররূত 

অপরাধীরা একপ্রকার নৈতিক পাগল ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। 

এইভাবে দেখা যাবে যে, মানুষের অপন্পৃহা বধিত হলেও উহ অধিক দূর 

বধিত ন! হয়ে একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে থাকাতে উহা। কখনও আয়ত্তের ঝাইরে 

চলে যেতে পারে নি। এইজন্ত আমি মনে করি যে স্বভাব দুর ত জাতিদের য় 

কুন বৃত্তির অতি ব্যবহার এবং উহাদের স্ুল বৃত্তির অব্যবহার হার। [প্রতিরোধ- 

শক্তি বাড়িয়ে ] তাদের মনকে পুনরায় স্বাভাবিক স্থিতিতে ফিরিয়ে আনা যায়। 

নাজ. হয 

€) অতি অপম্পৃহ! ও অতি সং-প্রেরণা সবতাকে মানুষকে উদ্মাদ করে । 
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এইবার আমি সহজেই প্রমাণিত করতে পারবে ষে মানুষের ইচ্ছা ব। স্পৃহা 
॥উহার সহিত লংঙ্গি্ই দৈহিক গুণাগুণকেও বংশগত করতে পারে! এর 

কারণ এই যে, এই ইচ্ছা! প্রথমে দেহ মধ্যে হরমন জাতীয় রসের হি করে এবং 
এ সব হষ্ট রস ধমনীর মাধ্যমে স্বারুকে ও তৎসহ বীজসার [ 080766 ] কে 
গ্রভাবান্বিত কনে দেয় । এই ব্যক্তিগত ইচ্ছা বু ক্ষেত্রে গণ-ইচ্ছায় পর্যবসিত 
হয়ে খাস্ক ও জলবান্ুকে অতিক্রম করে কয়েক পুরুষের মধ্যে মানষের মুখের ভাব 
পর্যস্ত কিঞ্তরিপে পরিবর্তন করতে সক্ষম । 

বাঙলামেশের অভ্যন্তরভাগে পুরুষান্ক্রমে বসবাসকারী মাড়য়ারীদের সহিত 
কলিকাতার পৃথকীরুত স্থানৰিশেষের অধিবাসী মাড়য়ারী এবং তৎসহ এ দেশের 
ৰসবাসকারী মাড়োয়ারীদ্দের পিতামহ, পিত৷ ও পুত্রের ফটোচিত্র দেখলেই তা 
বুঝ! যাবে। আমি এই প্রকার কয়েক পুরুষের ফটোচিত্র সংগ্রহ করে দেখেছি 
যে [ এরা খা পাঁরবর্তন না করলেও] এদের মুখাকৃতি ধীরে ধীরে স্থানীয় 
লোকদের যত হয়ে এসেছে । বে মানসিক পরিবেশ সহ খান্য ও জলবায়ুর 

জন্তে ইহা! কতট! হয় তাও বিবেচনা করতে হবে। 
এই নকল ঘটন! ঘর্দি সত্য হয় ত1 হলে মেনে নিতে হবে যে একমাত্র মন ও 

স্বা ঘারাই বীজকোধকে প্রভাবান্বিত করা ষার়। এই কারণে কেবলমাত্র 
স্লায়বিক রোগসমূহকেই আমর! বংশগত হতে দেখি। দৃষ্টান্তদ্বরূপ পাগলের 
বংশধরের কথ। বল! যেতে পারে। নির্বোধ ব৷ পাগলের বংশধরদের আমন 

প্রায়ই পাগল ও নির্বোধ হতে দেখি। পাগলের স্তায় অপরাধীদের অপম্পৃহাও 
বাহুর দ্বার। প্রভাবিত হয়। এই কারণে আমরা! পাগলের ভ্তায় অপরাধী পরিবারও 
দেখে থাকি। কিন্তু একজ্বন অপরাধীর ব৷ পাগলের সব কয়টি পুত্রই পাগল বা 

অপরাধী হয় না। কারণ সকল সময় পাগলের মছিত পাগলিনীর এবং অপরাধীর 
সহিত অপরাধিনীর যৌন-মিলন ঘটে না| এস্ছাড়! এই প্রকারের দম্পতি- 
সমূহের নীরোগ ও নিরপরাধী পুর্বপুরুষদেরও গ্রভাব ভা্দের সম্ভতির উপর বহুল 

ৰ। কতক পরিমাণে বতিয়ে থাকে । এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমর! এই সব 
পাগল ব! অপরাধীদের সন্ততিদের পাগল ব। অপরাধীরূপে জন্মাতে দেখি না। 
কিন্ত তাদের কেউ কেউ অপরাধমূখ্ধী হয়ে জন্সিয়ে থাকে এবং অন্থকুল অবস্থায় 
অত্ায়কালের মধ্যেই তার অপরাধী হয়ে ওঠে। এই নকল কারণে পাগল 
এবং অপরাধীদের বংশবৃদ্ধি সমাজের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর । 

[ কিছু ক্ষেত্রে (১) অধিক জপম্পৃহ। ও কম সংপ্রেরণা এবং তৎসহ (২) কষ 
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প্রতিরোধ-শক্তি একজে বংশগত হয়ে থাকে । কিন্তু অন্ত ক্ষেতে উহাদের নব 
কয়টি এই হারে বংশগত না৷ হওয়ায় নানারূপ ব্যতিক্রমের হৃঙি হয়ে থাকে । ] 

মন্তপায়ী মানুষের মাদকতা! রোগ বিশেষরপে বংশগত হয় । এই মাদকতা 

পুরুযাহুক্রমে হলে ত আর রক্ষাই নাই। একপ অবস্থায় পিতা বা মাতার 
মাদকতা অপরাধমুখী সন্তানের জন্মের কারণ হয়ঃ অনুসন্ধান ছার এগারটি 
ক্ষেত্রে আমি স্বয়ং ইহা। দেখেছি। বোধ করি পুরুধাহুত্রমে অতি সুর! পান 
ওদের প্রতিরোধ সম্পকতি শুক স্বাধু কালক্রমে ছূর্বল করে। 

[ কিন্তুত্বক্ল মাত্রায় মম্ভপান লভ্ভবতঃ ততো! বেশী ক্ষতিকর নয়। বরং 

দারুণ শীতকালে ও বয়েদকালে বাঁভতি এনাজ্জি আনতে উুঁষধ রূপে উহার ছুই 
এক ফোটার গ্রয়োজন হতে পারে। 

কেহ কেহ বলেন যে পুরুষাঙ্ছক্রমে মদ্যপান হুক্ষ প্বান্ুর ক্ষতি করে নীতিস্থানে 

বিকার আনে। উহা। অপরাধ ম্পৃহাকে বহির্গত করে পরব পুরুষের কাউকে 

কাউকে অপরাধ-প্রবণ করে। ] 

উক্তরূপ বন্ধ পরীক্ষার বিষয় আমি ষত্প্রণীত “হিন্দুপ্রা পিবিজ্ঞান' গ্রন্থে উন্তেখ 

করেছি। এই সকল পরীক্ষা হতে প্রমাণিত হবে যে, জীবের ইচ্ছ৷ প্রশ্থত 
অভ্যাম সহজেই বংশগত হতে পারে। এই ইচ্ছাগ্রশ্থুত অভ্ঞাসের নহিত্ 
কোনও অন্গ সংশ্লিষ্ট থাকলে উহার স্তাস বা! বৃদ্ধিও বছ পুরুষ পর এ জীবের মধ্যে 
স্থায়ী হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। 

উপরোক্ত মতবাদেব প্রমাণ স্বরূপ ভারতীয় যুদ্ধববিদ্ মোরগদের জন্মের কখ। 

বল যেতে পারে । মাত্র পাঁচ বা ছয় শতাব্দীর চেষ্টায় সাধারণ যোরগ হতে এর! 

সৃষ্ট হয়েছে। এব! লাধারণ মোরগদের দ্বেখ মাত্র রাগে ফুলতে ফুলতে তাদের 

ছিন্ন ভিন্ন করে দেন এবং নিজেরা নিহত ন! হওয়া পর্বস্ধ শ্বজাতীয় মোরগদের 
সহিত যুদ্ধরত থাকে । যুদ্ধের জন্ত এদের পায়ের পশ্চাৎ দেশের কণ্টক সাধারখ 
মোরগ অপেক্ষা বহুগুণে দৃঢ় ও বৃহৎ হয়ে গিয়েছে। অথচ সাধারণভাবে জীবন 
ধারনের জন্ত উহার প্রয়োজন একেবারেই নেই। কয়েকশত বৎমর পূর্বে এই 

মোরগদের কয়েকটিকে বেছে মিলে পুকুষান্থ্রমে তাদের মোরগের লড়াবয়ে নিযুক্ত 
রাখার ফলে ভাদের এই অপাছটির এইরূপ বর্ধন ঘটেছে । এছাড়া পুরুযা্করষে 

তাষের লড়াই করবার ইচ্ছাও বহগুণে বধিত হয়ে উহা আজ ছারদনীয় হয়ে 
উঠেছে। এসবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সকল মোরগের অপত্য স্ট্টির কারণে 
বাছবার সময় ভাদেব লড়াই করার ইচ্ছার প্রতিই লক্ষ রাখা হয়েছিল। তাদের 
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কারুর পায়ের কণ্টকের আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। অথচ যুদ্ধ ইচ্ছার 
সহিত উহার উপকরণ এঁ কণ্টকও তারা বংশাহ্ক্রমে বধিত করে নিয়েছে। 

[ ইহা প্রমাণ করে যে, অপম্পৃহাও অঙ্থক্কপভাবে অভ্যাস হারা অস্ভাব্য 
পরিমাণে বদ্ধিত হতে পারে । ) 

উন্নাদ ও অপরাধী ব্যক্তির মহিত নিরপরাষ্ধ ও নহজ মানুষের মিলনের ফলে 

ছুই-এক পুরুষ বাদে তাদের বংশধবগণ পূর্বোক্ত কারণে আর উন্মাদ বা অপরাধী 
খাকে না। অন্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্থসন্ধান করে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি। 

সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে একজন অপরাধী ব্যক্তির স'হত একজন নিরপরাধ 

ব্যক্তির যৌন-মিলনে তার্দের কতকগুলি সম্তত হয় অপরাধী বা অপরাধমুখী 

এবং কতকগুলি নিরপরাধী থাকে । তবে তাদের এই সকল স্পৃহা জাগ্রত ব! 

স্বগ্ত_--এই উভয় অবস্থা তাদের মধ্যে বংশগত হয় বা ত1 হতে পারে। [স্থগ 

ধাঁকলে ইছ! বাহিরে প্রকাশ পায় না। ] 
ৃ্ান্তন্বরূপ ঘুবোপের রবার্ট পারবারের কখা। বল! যেতে পারে। এই 

পারবারের বাপ ছিল অপরাধী, 1কস্ত ম! "নিরপরাধ ছিলেন। এট পরিবারের 

বড় মেয়েটি বেশ্ত! এবং কয়েকটি পুত্র অপরাধী হয়, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র দুইটি এবং 
মাত। নিরপরাধ থাকে । শেষ পুত্র দুইটি অপরাধমুখী ন1 থাকায় পিতা শত 
চেষ্টাতেও তাদের অপরাধী করে তুলতে অক্ষম হয় । ১৮৪৫ সালের নভেম্বর মাসে 
এই পরিবারের তিন বাতি আসাইজ আদালত কতৃক প্রাণ্দণ্ডে দর্ডিত হয়। 

এই দেশেও এইরূপ অনেক অপরাধী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 
ওদের মাতা৷ এবং পিত1 উভয়েই অপরাধী । শুধু তাই নয়! ওদের পুত্র ও 
কন্তাগণও পরস্পরের সহিত যৌন-মিলন ছার! সস্তান-সম্ততি সৃষ্টি করেছে। অবস্ঠ 

এইন্ধপ পরিবারের সংখ্য। 'এদেশে অতীব বিরল । আমেরিকায় যুকেশ 'পরিবার 

এইরূপ পরিবারের একটি জীবন্ত উদ্দাহরণ। এই বংশের সস্তান-মস্ততিগণ পাঁচ 

পুরুষ ধরে কেধলমাত্র অপরাধ ও বেস্তাবৃত্তিই করে এসেছে। পাচ-পুরুষে এদের 
ন'খ্যা হয়েছিল স্ত্রী পুরুষে **৯ এবং ছুই-একজন ছাড়া এদের সকলেই অপরাধী 
বা বেশ্তা । আমেরিকার জনসন্ পরিবার অপর আর একটি দৃষ্টান্ত । তিন পুকুষ- 
ব্যাগী এদের অপরাধ ব বেস্তাবৃতি করতে দেখ! গিয়েছে। এই সব পরিবারের 

সন্তান-সম্ভতিগণ জন্ম হতেই অপরাধী বা বেগ্তা ছিল, কিংবা তার! অপরাধমুখী 
হয়ে জন্মে অনুকূল অবস্থায় অপরাধীতে পরিণত হয়েছে- এই সম্বন্ধে কোনও রূপ 
অঙ্ছসদ্ধান হয়েছিল কিনা ত1 'বন্ক জানা নেই। আমি শহর কলিকাতায় 
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এইরূপ নয়টি পরিবারের সন্ধান পেয়ে তাদের সমন্ধে খোঁজ-খবর করেছিলাম। 
এদেশে মাদরাল গ্রামের ঘোষাল ও ব্যানাজি বংশের ছইটি শাখ! এই বিষয়ের 
অন্ততম দৃষ্টান্ত। 

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, অপস্পৃহা কিংবা! ভার অংশ বা রূপ বিশেষ-প্রব্য 
বা শোপিত-স্পৃহ! কিংবা এই উভদ্ন স্পৃহাই মাহুয মাত্রের মধ্যে হুপগ্ত বা জাগ্রত 

অবস্থায় বিরাজ করে এবং এই স্পৃহাছয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাহির হতে সংগৃহীত ব৷ 
আগত হয় না। বল! বাহুল্য ষে, বহু যুগ পুর্ব হতেই এই স্পৃহাঘয় মানুষের দেহ 

ও বীব্ধকোষে স্থান পেয়েছে। নিরপরাধ মান্ষের মধ্যে এই ম্পৃহাদ্বয় থাকে সু 
এবং অপরাধী মানুষের মধ্যে তার! থাকে জাগ্রত। এই উভয় প্রকার মান্ষের 
যৌন-মিলন ঘটলে তাদের কতকগুলি সম্তভি হয় জাগ্রত-অপম্পৃহা সম্প 

অপরাধী কিংবা! অপরাধমুখী এবং কতকগুলি সম্ভতি হয় সুপ্ত-অপস্পৃহা সম্পন্ন 
নিরপরাধী। উপরের অপরাধী পরিবারের কাহিনীগুলিতে এক্সপ যৌন-মিলনের 
বিষয় বল! হয়েছে । 

আদিম যুগে কতকগুলি জীব আঘাত হেনে খাছ ও নার? সংগ্রহ করত। 
শুধু তাই নয়! ভারা রক্তপাতেই অধিক অভ্যন্ত ছিল। তাদের মধ্যে যার! 
অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ভীকু প্রকৃতির ছিল, তারা৷ অপরের নিহত জীব দেহ ব! 
খান্ধ সামগ্রী চুরি করে আহার সংগ্রহ করত । এ'ছাডা নারীও এরা লংগ্রন্ 
করত গোপনে ও ভাব করে। 

আদিম মানুষদের মধ্যেও এরূপ ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি দেখ। যেত। নিবিকার 
যৌনমিলনের ফলে তার! একীভূত হয়ে যায়। ফলে ভাদের সম্ভতিরা এই 
উভয় স্ৃহারই [ জ্বাগ্রত বা স্থপ্ত ভাবে ] অধিকারী হয়। আজিকার অপরাধী 
সমাজেও এন্ধপ কতকাংশে দৃষ্ট হয়। সক্রিয় [ সবল] অপরাধীদের আমর! 
অতিমাত্রায় সাহসী ও পেশীরহুল দেখি এবং অন্তান্ত [ নির্বল ]% অপরাধীঙ্গের 
আমর! দেখি অপেক্ষাকৃত ছূর্বল ও ভীরু প্ররৃতির। অন্তর্থ ভাবের জষ্টাই 

তার! এপ হয়ে থাকে। এইসব কারণে একই অপম্পহার অংশ বা রূপ বিষৌষ, 

_-এইব্ব্য ও শোণিত-স্পৃহা মানুষ মারের মধ্যে সপ্ত বা! জাগ্রত রূপে বিরাজ 

করে বলে আমি মনে করি। কারণ যা'ই হোক না কেন! অপ-স্পঙ্থার 

এই অংশ বা! রূপ ছুইটি একত্রে বা! পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক নিরপরাধ মানুষের 
যধ্যেই জাগ্রত বা স্থপ্তভাবে অবস্থান করে। যে মানুষটির মধ্যে তার একট্টি 
বা! অপরটি ব! উতয় স্পৃহাই [ প্রতিরোধ-শক্কির অভাবে ] জাগ্রত হয় তাকেই 
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আষর! বনি অগরাধী। শ্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে উহা জন্মগতভাবে এবং 
অত্যাস-অপরাধীদের মধ্যে উহা! অভ্যাসগত ভাবে জাগ্রত হয়। আমার মে 
খই শ্পৃহাঘয় একটি বিশেষ প্থায় ব| ধারায় বংশগত হয়। এই কারণে 
কতকগুলি অপরাধীকে আমরা কেবল যাত্র শোনিতন্পৃহী, কতকগুলিকে 

কেবলমাত্র অব্য-স্পৃহী এবং কতকগুলিকে আবার এই উভয় স্পৃহীসম্প দেখে 
থাকি। এইবার এই শোণিভ এবং ভরব্যম্পৃহ! কিরপপ উপায়ে বা গন্থায় 

নিরপরাধ মানুষের মধ্যে বংশগত হতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছুটা! আলোচন! করা 
বাক। বুববার স্থবিধের জত্ত পূর্বোক্ত অধ্যায়ে বণিত তালিকাটি নিয়ে পুনরায় 

উদ্ধৃত কর! হ'ল। 

সবল বা নির্বল 

। [ | 
শোণিতাত্বক শোণিভ-সাম্পততিক সাম্পর্তিক 

আমর জানি, স্বী-বীন্জ ও পুং বীজের মিলনের পর এক সময় উহাদের 
একটির ক্রোমসম অপরটির আহুক্রমিক ক্রোমসমের সহিত মিলিত হয়ে পুনরায় 

বিচ্ছিন্ন হবার সময় উহাদের অভ্যন্তরের “দৈহিক ও মানসিক' গুণীগুণের বাহক 
ও ধারক ভিন্ সমূহের উহাদের মধ্যে বিভিন্ন হারে বিনিময় হয়ে থাকে । নিয়ে 
[ ২২৭ পৃঃ] উদ্ধৃত চিন্রাটি হতে বক্তব্য বিষ্টি সম্যকন্ধপে বুঝা যাবে। 



অপরাধ-্তত্ব 

সাধারণ ভাবে এই মকল গুণাগুণ ম্যাণ্ডেল সাহেব আবিষ্কৃত রীতি-নীতি 

অন্থযায়ী বংশগত হয বলে আমি মনে করি। আমার মতে যে রীতিতে উহাদের 
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গাত্রবর্ণ প্রভৃতি বিবিধ দৈহিক পপাণ্ডণ বংশগত হয়, হুবুহ সেই র্বীতিতে 

তাদের মানসিক গুণাগুণ বংশগত হয়ে থাকে । পার্্বতাঁ চিত্রে [ ২২১ পৃঃ] 

প্রদশিত নঝ্মাটি বক্তব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনুধাবন করলে উহা বুঝা যাবে। 
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অপরাধ-বিভাগের সাহায্যে অপরাধী-বিশেষ কি গ্রকারের অপরাধ কন্পবে 
তা বলে দেওয়া যার়। কিন্ত তাদের অন্তনিহিত শোণিতাত্বক, সাম্পতিক বা 

কা 
৩৮. | €) 

ই ৪ 
স1-সাম্পত্তিক 

শো, সা.--শোশিত-সাম্পত্তিক 

শোণিভ-দাম্পতিক স্পৃহার সাহায্যে কিরূপে বা কি উপায়ে তারা এ অপরাধ 
'সাধিত করবে তা নির্ভর করে তাদ্দের কার্ষপন্ধতি ব৷ মোডাস অপারেণ্তির 

উপর। এই কার্য পদ্ধতিরঃসহিত মনম্তত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্ল। কোনও, 



২২২ অপরাধ-তত্ 

অপরাধী বিশেষ এক কার্য পদ্ধতির লাহায্যে ধদি একবার সফলতা। অর্জন 
করে তা'হলে তারা সেই বিশেষ কার্ধপদ্ধতিটিকেই আকড়ে ধরে খাকে। 

অপরাধীদের কম বেশী শতিমত্বা ও এৎস্থক্যের অভাব, ভাদের সংস্কার ও 
দলগত শিক্ষাও এত্ত দায়ী। 

বংশান্থক্রম সন্বন্ধে উপরের যস্তব্যগুলিই থে পরখ নত্য একপ আমি দাবি ক্রি 

না। বরং আমি মনে করি যে এই বংশাহুক্রম সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। এমন কয়েকটি ভারতীয় অপরাধী পরিবারকে আমি উত্তমরূপে 

জানি তাদের একটি পরিবারের পিতা এবং তিন পুতই অপরাধী এবং ছুই কন্তা 
বে বৃত্তি করে। কনিকাত। মহানগরীর গোৌরিয়া পরিবার ইহার অন্তত 

| 
আমি অপরাধীদের এই বংশানুক্রম সত্প্ধে অনুন্ধানার্থে আন্দামান হ্বীপপুঞে 

গমন করি। ইংবাজ রাজত্বকালে ইহার প্রধান দ্বীপটি ভারতীয় অপরাধীদের 
উপনিবেশক্ধপে ব্যবহৃত হত। অপরাধী পুরুষদের সহিত অপরাধী নারীদের 
এখানে বিবাহ দেওয়। হতো!। এইভাবে অপরাধী নরনারীর সংমিশ্রনে এইখানে 
একটি উপন্নিবেশ গডে উঠে। অপরাধী এবং অপরাধীনীর সন্তান সন্ভতিগণ 

এই দ্বীপের অন্তভম নাগরিক । 

মাইবেরিস্বা৷ এবং অষ্ট্রেলিয়ার পেনাল সেটেলমেন্টে অপরাধীর সহিত নিরপ- 
রাধীর বিবাহ ঘটেছে। কিন্তু পারিবারিক সংযোগের অভাবে আন্দামানে উহ 
সন্তব হয় নি। এই কারণে হেরিডিটি সম্পর্কে পিওর লাইন ইনভেয়াটিগেশনের 

[ নির্ভেঙ্জান গবেষণ| ] এখানে স্থযোগ বেশী । একমাআর এই কারণে আমার 
উদ্দেন্ত বিফল হয় নি। অনুসন্ধান বারা আমি অবগত হই যে এখানে 
সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অতীব কম। কিন্তু মারপিঠ জখম বলাৎকার প্রভৃতি 
বাক্তির বিরুদ্ধে ঘৌনজ্জ ও অযৌনজ অপকর্ম এইখানে বহু সংখ্যায় ঘটে। ইহার 

কারণ সম্বন্ধে অস্কসন্ধান করে অবগত হই ষে চুরি গ্রবঞ্চন। আদি অপরাধের অন্ত 
কাহারও দ্বীপাস্তর তথ! কালাপানি হম নি। কেবল মাত্র এক শ্রেণীর ব্ত্যা- 

কারীদের এই দ্বীপে পাঠানে। হয়েছিল । হত্যাকারীদের মধ্যে হার! 
পেশাদারী খুনে ভাদের সাধারণতঃ ফানি দেওয়া হতো৷। কিন্ক যার] ' মানত 
ক্রোধের বশবর্তী হয়ে স্বামীকে; স্ত্রীকে, পরস্বীকে ব! ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল, 
তাদেরকেই ফানি না দিয়ে [ হ্বীপাতস্তরের সাজ! ছারা] এই ত্বীপে পাঠানো 
হতো! । যৌনজ কারণে বিষ প্রদানে স্বামী হত্যাকারীনীদেরকে'ও এখানে 
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পাঠানো হযেছিল | এই কারণে এ দিনকার ক্রোধী অসংঘমী নর-নারীর 
নস্তান-সম্ততিদ্বের মধ্যে উগ্রপ্রকতির মানুষের বাহুল্য এইস্থানে আমরা দেখতে 
পাই। কিন্তু এই কথা ভুলে গেলে চলবে না যে এদের, অপরাধী পূর্বপুরুষদের 
পিতামাতা, পিতামহ, প্রপিতামহর! সকলেই অপরাধী ছিলেন না। এইজন্ 
অধুনাকালে উন্নততর শিক্ষা ও পরিবেশের মধ্যে পড়ে এইখানকার জনগণের 
মধ্যে যার! শিক্ষিত ও ভদ্র তাদের মধ্যে পূর্বেকার উগ্রম্বভাব-মানুয কম দেখা 
যায়। এক্ষণে এখানকার শিক্ষিত জনগণ বতর্মান ্বাধীন ভারতের উন্নততর 
পাধুগ্রকৃতির নাগরিক। 

উপরের এই অঙ্সন্ধান থার1 আমাদের সুপ্ত বা জাগ্রত অপম্পহার অংশ 
বিশেষ শোপিত ও ভ্রব্য-স্পৃহা! যে পৃথক পৃথক রূপে বংশগত হয় তা প্রষাণিত 

হয়। এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে আমাদের অপম্পৃহা৷ব্রব্য ও শোণিত-_ 
এই উভদথ স্পৃহাতে বিভক্ত। 

আন্দামান স্বীপে পরিুষ্ট বংশাহুক্রম অন্থধাবন করলে এইরূপ প্রতীত হবে 
ঘে, মানুষের স্বভাব-চরিত্র তাহাদের বংশাহ্ছক্রম, পরিবেশ এবং শিক্ষা-দীক্ষা] এই 
তিনটি মূল বস্তর মধ্যপথ | ব্রেসালটেপ্ট ] অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়ে 
থাকে। 

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে ঘে ভ্বলবাূ, খান্ত এবং দৈহিক গঠন প্রভৃতির 
অপ্রতাক্ষ পরিবেশের কারণে এক-এক দল অপরাধী এক-এক প্রকারের অপরাধ 

করে থাকে । অর্থাৎ কে সরল চোর, ডাকাত ব৷ প্রবঞ্চক হবে তা বলে দেওয়া 

বায়। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহ বংশগত হওয়ার পর এঁ পরিবেশ হতে মুক্ত 
হওয়ার পরও তাদের স্ব-স্ব শ্রেণী অন্থ্যায়ী তার! এ একই প্রকারের ম্পৃহা 
অর্জন করেছে। 

এই বিশেষ গবেষণ! ক্ষেত্রে গবেষণা! করার জন্ত কলিকাতার পাঁচমেশালী 
মহানগরীই নর্বোত্বম স্থান । এইখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদ্দেশের এবং সম্প্রদায়ের 

এবং কৃষ্টির মানুষ বাস করে। সংগৃহীত পরিসংখ্যা হতে আমি দেখেছি বে 
বাঙালীদের মধ্যবিতের| উড়িয়া ও যাদ্রাজীর স্যার অধিক সংখ্যায় দক্ষ প্রবঞ্চক 

হয়। কিন্তু বাঙালীর নি্নশ্রেণীর৷ পাঞ্জাবী ও নেপালী ব্যক্তিদ্বের যত অধিক 
সংখ্যায় সুদক্ষ ডাকাত হয়ে থাকে । অপর দিকে দেশবালী ও নেপালীর। 
অধিক বংখ্যায় দক্ষ তালা-ভোড় এবং বাঙালী ও দেশবালী মুসলমানরা অধিক 
সংখ্যায় স্দক্ষ পিকপকেট হয়ে থাকে । এছাড়া এই মুসলযামর। ছুরিকা 
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ব্যবহারেও বিশেষ ওল্তাদ। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেশবালী ও বাঙালী মধ্যবিতর। 

আাঁঠি ব্যবহার করেছে। 
সাধারণভাবে উপরের তথ্যসমূহ সত্য হলেও আধুনিককালে বাঙালী 

যধ্যবিতদের ছুরিক। ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে । এছাড়া এরা আঙনেযান্থ 
নহষোগে ভাকাতিও করছে। এরু কারণ সম্বন্ধে অবগত হতে হুলে ইতিহাস 
পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে । আমার মতে সম্প্রতিকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার 

জন্ত প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তার বাধ্য হয়ে ছুরিক! ব্যবহারে অত্যন্ত 

হয়। অন্থ্রূপভাবে রাজনৈতিক চেতনার কারণে সর্বপ্রথম তারা আযেয়াস্ 

ঘহযোগে ডাকাতি শুরু করে | ছুই-তিন পুরুষের মধ্যে তাদের এই সংগৃহীত 
বৈশিষ্ট্য আদর্শ জনিত উগ্র ইচ্ছার কারণে গণবাকৃ-প্রয়োগে*র [ মাস্-সাজেস্শন ) 

স্থলাভিষিক্ত হয়ে সামগ্রিক ভাবে বাঙালী মধ্যবিত্রদের বংশগত হয়ে গিয়েছে। 
এই কারণে আঙ্গও বাঙালীর নিয়শ্রেণীর বাক্তির! ছুরিক ও আগ্েয়াম্ব ব্যবহার 

না করলেও উহার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর [ রাজনৈতিক চেতনা যুক্ত ] ব্যক্তিরা এই 
ছ্ুরিক ও আরেয়াস্ব ব্যবহার করে । এই হতে প্রমাণিত হবে যে, বংশগত স্পৃহা! 

ও ধারণ! সর্বদাই জলবাস়ু খাদ্য ও দৈহিক গঠন অতিক্রম করে অভ্যাস দ্বার! 

বিবিধ বৃত্তিকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারে । পরে কালক্রমে এই সকল 
সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য তাদের এই উগ্র ইচ্ছাঙ্গনিত বীজকোষকে প্রভাক্িত করে 
বংশগত হলেও হতে পারে । 

এইবার আধুনিকতম গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে এই বংশাহুক্রম সন্বদ্ধে কিছুটা 

আলোচনা করবো। অধুনা এই সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্তত্র সাম্প্রতিক কালে 
বনু গবেষণ। হয়েছে। 

[ পৃথিবীর প্ডিতরা দৈহিক বংশানুরুম সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন বটে । 
কিন্ত আমি আমার এই থিসিসে মানসিক বংশাহ্থক্রম সম্বন্ধে প্রথম বিবৃত 
করেছি। ] 

উন্লেখ্য এই যে সম্প্রতি কালে কয়েকটি পূর্বতন পেনাল সেটেলমেন্ট: তথা 
বন্দী উপনিবেশে অপরাধীদের মধ্যে এগ্রেসীভ তথা আক্রমণাত্বক ক্রোমজম 
পাওয়া গিয়েছে। কিন্ত উহার। মা এ স্থানের পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে আবিষ্কৃত 
হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, উহা! কোনও নারীদের মধ্যে এতাবৎ কাল পাওয়া 
যায়নি। অদূর ভবিক্কতে অ-বল প্রয়োগী সাম্পত্তিক অপরাধ লম্পকিত 
ক্রোমজম আবিষ্ধারও সপ্ভব। ইহা প্রমাথ করে যে পুরুষদের মত নারীদের 
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দেহ-কোষে ত্বয়্ অপরাধ স্পৃহা! থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের মত বীজ 
কোষে উগ্র অপরাধ স্পৃহা প্রায় নেই। এতে বুঝা যায় যে, তদস্থলে উহাদের 
বীজ-কোষে বেস্াম্পৃহ। [ পলিগেষেটিক টেগ্েন্সী ] অধিক। অপরাধ ম্পৃহার 
ন্যায় পুরুষর্দের লাম্পট্য এবং নারাধের বেস্ঠা-স্পৃহ৷ দেহ ও বীজ কোষে কম বেশী 
আছে। 

“অতি দীর্ঘ দেহী এবং অত্যন্ত আক্রমণাত্বক পুরুষদের মধ্যে ৪৮ টি 

ক্রোমজম এবং একটি সু গু যৌন ক্রোমজম রয়েছে। উপরোক্ত বন্দী 
প্রতিষ্ঠানে মাত্র পুরুষ অপবাধীদের মধ্যে উহা! পাওযা৷ গিয়েছে। এদের বন্ুজনের 
মধ্যে তবে সকলে নয ] কিছুট। মানসিক অস্থিরতা এবং মনোবিকার দেখ! 

গিয়েছে । ম্বাধারণতঃ % ু পুরুষর! 2 নারীদের অপেক্ষা প্রায়ই দীর্ঘ 
দেহী এবং অধিক আক্রমণাত্বক হয়ে থাকে । পুরুষদের মধ্যে খু খু খু 

আবিষ্কার দ্বার! [ তত্জনিত ওদের এ স্বভাব প্রাপ্তি ] বুঝ! যায় যে একটি 
অতিরিক্ত ৩ ক্রোমজম উহার জন্য দায়ী | এই সুখ পুরুষদের দ্বাবা জাত কিছু 
অপত্যদেব সম্পর্কে ওইরূপ পরীক্ষা করা হয়ে ছিল। কিন্তু উহাদের ওরসজাত 
কোনও ১ % পুত্র দৃই হয়নি। অনুমিত হয় যে এই সকল 2 £ 
ক্যারিওটাইপ এবং অন্বাভাবিকতার মধ্যে একটি পারম্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। 

এমন হতে পারে ষে উহা সপ্ত বা জাগ্রত রূপে থেকেছে । এই ঠ খু খু পুরুষের 
জন্মের হাব [ ফ্রিকোয়েন্সী ] সম্বন্ধে এখনও কিছুই জান যায় নি। প্রতীভ 

হয় ষে ছু'হাক্কার পুরুষ-শিশুর মধ্যে উহ! সাধারণতঃ জাগ্রত রূপে বর্তায়। বীজ 
কোষেব অন্যান্ত সঙ্ঘটন ও পারিবেশ যু গু শিশুদের ফেনোটাইপ অনল বদল 

করতে সক্ষম 

পরীক্ষায় দেখা! গিসেছে যে স্বাভাবিক নারীর » ক্রোমজমের জিনের 
দ্বিগুণতা [10০916 10০9৩] পুক্ষদের এঁসম্পকাঁত একটি পরিমাণ তথ। সিঙ্গিল 

ডোজ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী নয়। সম্ভবত উহার্দের দুইটির মধ্যে একটি 

অক্ষম বা নিক্ষিয্ম থাকে। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক বিকৃতির জন্ত এক 

প্রকারের সেব্স-ক্রোমজম দায়ি। অন্যদিকে অধিক এবং স্বপ্ন বয়স্কা নারীর 

অপত্যর্দের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যাক | সম্ভবত যৌন-পিগু 

[20070 ] স্ষ্টির পর উহার ক্রম-বিভক্তি [ 0128৬৪8 ] কালে অধিক 
বয়ন্কা নারীদের ক্ষেত্রে তাতে তেমন কিছু ঘটেছে। ওভাম ও পরে ক্রণের 
মধ্যেও ওরপ কিছু হয়ে থাকে। কোনও ক্রোমজমে ক্ষতিপুরক গরণাগুণও 

১৫ 
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থাকতে পারে। ক্ষতিকারক ক্োজমে হম তে] উহ! প্রতিষেধক রূপে কার্য 

করেছে। 

দেবয় ভাষাতে ক্রোমজমকে গুণ-দণ্ড এবং জিনকে দব্যান্থ ব। গুণ-বিন্ু বলা 

হুয়। ওভ| ও ম্পার্ম'কে যথাক্রমে স্ত্রীবীজ ও পুংবীজ এবং জাইগোটকে যৌন 

পি ও ক্লিভেঙ্কে ক্রম-বিভক্তি বল! হয়। পলিগেমেটিক টেগডেন্সিকে বহু 

পতিত্ববোধ এবং পুরুষের প্রতি নারীর একনিষ্টাকে সতীত্ব বল! হয়। 

পুরুষের নিবিকার যৌনক্রিয়াকে লাম্পট্যয বল! হয়। বহু পত্বিকতা পুরুষের 

নৃতনত্ব-প্রিয্রত! হতে হৃষ্ট। 
এদেশে স্বামীদের বধূর! গ্রা্ই তাদের স্বামীদের অপেক্ষা বু বৎসর কম 

বয়ন্ধ। হন। প্রৌঢ় পুরুষদের শধ্য। সঙ্গিনীদের সন্ত্ট করার মত মানসিক অবস্থা 

ূহ্মূহ থাকে না, কিন্তু সাধধবী স্ত্রীরা ঘ1 কিছু পাবার তা স্বামীর নিকট হতেই 

পেতে চান। তার! এন্ড বারে বারে তাদের পরিশ্রান্ত নিদ্রাকা্ষী স্বামীদের 

উত্যক্ত করে তার্দের খুমতে দেন না। 

বউ রাণীদের বুঝা উচিৎ যে, তাদের কারও স্বামীর মধ্যে আক্রমণাত্বক 

তথা। এগ্রেসীভ ক্রোমজ্বম থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কিছুটা ক্রোধ ও কিছুটা! 

অক্ষমতার গ্লানতে তাদের মধ্যে উন্নাদন। আসা সম্ভব। সেই অবস্থায় 

প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটলে তাদের ছ্বারা পত্রী হত্যা সম্ভব। পরু-ুহূর্ে অবস্ত 
একন্ত এ স্বামী অন্তাপে জঙ্জরিত হবেন। কিন্ত তা দেখতে তখন বৌরানী 

সেখার্নে উপস্থিত থাকবেন ন|। 

[ যৌনবোধ একটি সাংঘাতিক প্রয়োজনীয় বন্ত। ইহার ক্রটিতে স্বামী 

স্বীতে খট। খটি বাধে । অতৃপ্ত স্ত্রী অযধা কলহ মুখর হন। অন্যর্দিকে--বিকৃত 

যৌন-বোধীদের এরূপ কলহ না করলে যৌন বোধ আসে না। তজ্জন্ত 

ইচ্ছা করে স্বামীর দ্বার গ্রহ্থত হওয়াই স্ত্রীর পছন্দ। 
কিছু ক্রোমঙ্্রমবাহী পূর্ব পুরুষদের গুণা ৪৭ [ মাথার টাক আদি ] নারীদের 

মধ্যে সপ্ত ভাবে বাছিত হয়ে তাদের পুত্রর্দের মধ্যে মাত্র জাগ্রত হয়েছে অর্থাৎ 

উহা পুরুষদের মধ্যে আগ্রত হয় ও নারীদের মধ্যে ন্বপ্ত থাকে। নানীর! উহা 

মাত্র পুত্রের জন বহন করে। 

আমি পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ বলেছি যে কুচিস্ত! ও কুকর্ম এবং স্ব-চিন্তাও স্-কর্ম 

ধখাক্রমে অপরাধ-স্পৃহা! বা! সংপ্রেরণা! জাত ও নির্গত করে। এঁ সম্পকিত 

বন মতবাদের একটিতে বলেছি যে দেছে উপকারী ও অহ্থপকারী হুরমন 
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যথাক্রমে হুচিন্তা ও স্বকর্ম এবং কুচিত্তা ও কুকর্ম ঘার! নির্গত হওয়ার জন্ত উহা 
ছয়ে থাকে। 

এখানে বিবেচ্য বিষয় হবে এই যে, এই বিবিধ অস্কুপকারী বা উপকারী 
রস ধমনার দাধামে মায়বিক গ্রতিক্রিয়ার দ্বার! বীজ-সারকেও [ 0800866 ] 

প্রভাবান্িত করে এরূপে উত্ভুত অপম্পৃহ! কিংবা সংপ্রেরণাকে বংশগত করে 

দিতে পারে কি? দুই এক ক্ষেত্রে আমি প্ররূত অপরাধীদের অপন্পৃহাকে 
বংশগত [ 1016:160 ] হতেও দেখেছি । কিন্তু অপরাধী-রোগীদের অপশ্পৃহ। 

আমি বংশগত হতে দেখি নি। সম্ভবতঃ মনোরোগ কম মাত্রায় থাকলে 

্বা্ুকে গ্রভাবিত করে বী্জ-সাবে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু বহ ক্ষেত্রে কঠিন 
উগ্নাদ ধোগকে বংশগত হতে দেখা গিয়েছে। উৎকট অপরাধীদের [1100191 

11158116 ] সাহত গ্ররূত পাগলদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। কিছু ক্ষেতে মাত 

ও পিত। উভয়ে উন্নাদ না হলে উহা উগ্র হয় না। কারণ একজনের স্বাভাবিকতা 

অন্তজনেব অস্বাভাধিক। প্রতিরোধ করতে সক্ষম । এ ছাড। মাতৃকুল ও 
পিতৃঃলেব উদ্ধতন পূর্ব পুরুষদেব প্রভাব এবং ম্ব-অঙ্জিত প্রতিরোধ এক্তির 

প্রশ্ন উহাতে থাকে। 

র'শান্থক্রন লম্পকিত জীব-সার মতবাদ তথ! জার্ম প্রাসাম থিওরী প্রাচীন 

ভারতে খাঁ লাদায়ন ও ক্নধী দলভ্য বিশ্বয়কররূপে উপলব্ধি করেছিলেন । এই 

সম্বন্ধে গ্রামাণা সংস্কৃত শ্লোকগুলি সম্বন্ধে আগ্রহীরা! মৎগ্রণীভ বৃহৎ গ্রন্থ “হি 

গাণী বিজ্ঞান' পাঠ করুন। 

বিঃ ভ্রং_মামি কমেকটি পরিবারের তিনটি পুকষ অনুধাবন করেছি। 

এদের গ্রথম পুরুষে প্রায় মকলেই অপরাধী বা! অপরাধমুখী। কিন্তু দ্বিতীয় 

পুরুষে এদের কিছু ব্যক্তি অপরাধী হলেও ওদের কয়েক ব্যক্তিকে সং দেখ! 

যায়। কিন্তু ওদের তৃতীয় পুরুষের তরুণদের সকলেই নিরপরাধী। 

সম্ভবতঃ সৎ পরিবারগুলি হতে এ পরিবারে বধু সংগৃহীত হওয়াতে ওদের 

অপরাধ স্পৃহ। ধীরে ধীরে নিউট্রেলাইজঙ হয়ে গিয়েছে। কিংবা! ওদের স্থল 

বৃত্তি কম ব্যবহারে এবং স্ম্থ বৃত্তি বেশী ব্যবহারে ওদের মধ্যে সুল বৃত্তি 

নিক্ষিয় এবং সুক্বৃত্তি সক্রিয় হয়েছে। 



|| ১১॥। 

মুল উপকরণ 

গবেষক ছাত্রদের অপরাধ-ত্বব্ব সম্পকিত গবেষণীর্থে নিয়ো কয়টি মূল 
তথ্য স্মরণে রেখে ওদের একত্রে বিবেচন। করতে হবে । ' 

(১) অপরাধ স্পৃহা কিংবা সৎ প্রেরণা মানুষের যৌন- 
স্গৃহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যৌন স্পৃহা অপরাধ-স্গৃহা-বাহী হলে 
উহা! যৌনজ অপরাধ । কিন্তু সৎ প্রেরণ।-বাহী হলে উহ! নিকষিত 
হেম প্রেম। 

মানুষের বীজকোষে রিসেসিভ বা৷ সুপ্ত থাক। 'পূর্ব পুরুষদের ছ্বার৷ অতীত 
কালে অজিত কোনও দৈহিক কিংব। মানসিক গুণাগুণ দৈবাৎ তার কোনও 
এক উত্তর পুরুষের দ্বেহকোযে কম বেণী উপনীত হয়ে জাগ্রত তথা ডষিন্টে 
হলে মানসিক গুণাগুণের ক্ষেত্রে উহাকে মানসিক গোত্জানুক্রম এবং দৈহিক 
গুপাগুণের ক্ষেত্রে উহাকে দৈহিক গোত্রানক্রম বলা হয । 

[ এই উভয় গোত্রাঙ্গক্রম একত্রে কিংবা পৃথক পৃথক ভাবে কোনও এক 
ভবিষ্ণত বংশীয় শিশুর মধ্যে উপগত হতে পারে ।] 

ওই বীজকোষের অপরাধ স্পৃহ! দৈবক্রমে মানসিক গগাত্রান্ুক্রম হারা 
দ্বেহকোষের অপরাধ স্পহার সহিত 'মিলিত হলে মানব উহার ক্রম মত 
কম বেশী স্বভাব অপরাধী হয়। কিন্ত দৈহিক গোত্রানুক্রমের সহিত হ্বভাব 
অপরাধীদের জন্মের কোনও সম্পর্ক নেই। অন্তদ্িকে-_বীজকোষের উক্ত 
অপরাধ-স্পৃহার সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র দেহকোষে অবস্থিত অপরাধ- 
স্পৃহা অভাব লোভ আর্দির কারণে অবচেতন মন হতে চেতন মনে এনে 
প্রচেষ্টা দ্বারা উহাকে বদ্ধিত করে কেহ অপরাধী হলে, সেই ব্যক্তি অভ্যান- 
অপরাধী । 

মনোবৃত্বি 

বীজ-কোষের দেহকোষের 
ণ (তল শাহ এসো আছ ভাত এ পাপ পাপ 

অবচেতন মনে চেতন মনে 

উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যায় যে, বীজকোধের অপরাধ স্পৃহা দেহকোষের 
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অপরাধ স্পৃহার সুহিত মিলিত হতে পারে। . সেই অবস্থায় উহার বীজকোবের 
সাঁধত আর সম্পর্ক থাকে না। উহ! ভখন উভগ্ন অপরাধ স্পৃহার মিশ্রণ হেত 
দ্বেছ কোবের অত্যুগ্র অপম্পৃহ! । এখানে দেহকোষ অর্থে মস্তিষ্কের সুক্ক- 
স্াদুর কোষ বুঝায়। উহা! তখন মাত্র মস্তিষ্কের তথা মনের অধিকার-তৃক্ত 
বিষয়। এইজন্ অপরাধ-ম্পৃহা৷ মাহষের দেহকোষের একক অপন্পৃহা! কিং! 
দেহ ও বাজ কোষের মিশ্র অপ-স্পৃহা হোক না৷ কেন, উভয় ক্ষেত্রেই উহা 
মানুষের চেতন মনে কিংবা! অবচেতন মনে থাকে । অবচেতন মনে থাকলে 
উহাকে স্প্ত এবং চেতন মনে এলে উহাকে জাগ্রত বলা হয়। 

[ বুঝতে হবে দেহকোষে কতোটা অপরাধ-স্পৃহা ছিল এবং বীজকোষের 
অপন্পৃহা উহাতে কতোট। মিশ্রিত হলে! । এর পর বুঝতে হবে যে দেহ- 
কোষের একক অপ্-স্পৃহ। কিংবা দেহ ও বীজ কোষের সম্মিলিত অপরাধ-স্পৃহা 
কতোটা অবচেতন মন হতে চেতন মনেতে এলো। তারপর জানতে হবে যে, 
চেতন মনের অপরাধ-স্পৃহা কিরূপ পরিমাণে ব্যবহার ব1 অপব্যবহার দ্বার! 

শ্বকমলো৷ বা বাড়লো। বহক্ষেত্রেচেতন মন হতে অপন্পূহ! অবচেতন মনে 
পুনরায় ফিরানে। হপ্নেছে। 

আদিম অপরাধ স্পৃহার মত মানুষের [ পরবর্তীকালে অর্ীত ] সৎ প্রেরণাও 
ওদের বীজকোষ ও দ্েহকোষে স্থান নিয়েছে। অপরাধ স্পৃহার মত সৎ 
প্রেরণা মান্ষের অবচেতন ও চেতন মনে রয়েছে। উহাকেও অপরাধ- 
স্পৃহার মত ব্যবহার ও অব্যবহার দ্বার! বাড়ানো বা কমানে। যায়। তবে-- 
সংপ্রেরণ। আস! মাত্র উহার ক্রম মত অপরাধ-স্পৃহা কম বা বেশী তিরোহিত 
হয়েছে। কারণ ওদের একটি অন্থটির উন্টা বৃত্তে হয়ে থাকে । 

[ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অপরাধ-স্পরহা বা সংপ্রেরণ। সুচ্ 
স্বাম়কে আহত করে মানুষকে সমভাবে ওদের ক্রম মত বিকৃত মনা কিবা 
উন্মাদ করে। এঙ্জন্ত শিশু ভাবাপন্ন কিছু অপরাধীর মত কিছু প্রাথমিক 
সাধককেও কমবেশী উন্মাদ্বের মত দেখা গিয়েছে। (9 

কিন্ত--এই মতবাদ শেষ অবস্থার সাধক তথা মহাপুরুষ ও শেষ অবস্থার 
প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে গ্রযোধ্য নয়। কারণ--এরপ ক্ষেত্রে ভাদের মধ্যে 

(0. মানুষকে ব| সয়ানো ধার তার চাইতে বেশী সয়ালে তার! ভেঙে পড়ে। মুরোগীয়দের 
ট্রালমেমির়া আদিবাস!কে দ্রুত মতা কার চেষ্টায় চাদের বংশ আল বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে 
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কত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু ওই দূরবহা তারা এড়াতে পেরেছে। 

ত্বভাব-অপরাধীদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন মহাপুরুষদের মত ভ্রুত হওয়াতে 

কোনও কোনও অভ্যাস-অপরাধীদের মত তারা বিকৃত মনা হয়নি । 

সানু গ্রবাহ তথ! ব্রেন ওয়েভ [ ইলেকট্রোড ] প্রভৃতির সহিত শ্বাস প্রশ্বাস 
ও রক্তের চাপের সম্পর্ক রয়েছে। এগুলির উত্থান ও পতন এবং গতির দ্বার! 

অপরাধ-স্পহার ভারী ও সৎ প্রেরণায় হাক্ষা প্রবাহের পরিমাপ কর। সম্ভব। 

গুই গুলির পরিমাপের জন্য ভবিস্ততে সেনসেটিভ ইলেকট্রনিক হস্তাদি 

আবিষ্কৃত হতে পারে। দেই ক্ষেত্রে উহা অন্ুমানভিত্তিক ন! হয়ে কমপিউটার- 

ভিত্তিক হবে। সৎ প্রেরণা ৪ অপরাধ স্পৃহার পরিমাণাক্ক বাব বরতে পারলে 

ওদের চিকিৎসা কার্য: সহজ হবে। বর্তমানে উভা পরিদর্শন, অনুসন্ধান ও 

অনুধাবন দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 

বিঃ দ্রঃ গ্রমাণ স্বরূপ বল। বায় ষে উত্তেজন। সংপ্রেরণা বহির্গভ না করে 

মাত্র অপরাধ স্পৃহ৷ বহির্গত করে । উহাদের ভারি ও হাক্ক৷ প্রবাহ ও পৃথক 

স্বরূপ উহ] প্রমাণ করে। ক্রোধ হিংসা আদি স্ুল বৃত্বিতে উত্তেজন! থাকে। 

কিন্ত দয়! মায়া আদি সুক্ষ বৃত্িতে উহ! না থেকে ত্সিপ্কতা থাকে । 

[ অপরাধীদের স্থায়ী নিরাময়ের জন্য মনোবিশ্লেষণ দ্বারা অবচেতন মনের 

অপরাধ স্পৃহাকে চেতন মনে আনতে হবে। তারপর উহাব পরিমাণ বুঝে 

উহাকে নিমূল করতে বিবিধ চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণীয়। সেই সঙ্গে ওদের 

সৎ প্রেরণাকে ক্রমান্বয়ে বহির্গত ও উদ্বেলিত করে ওদের 'অপস্পৃহাকে ধীরে 

ধীরে তরলীরুত করে উহাকে নিশ্চি্ম কর] যায়| ] 

মানুষ প্রথমে অপরাধ ম্পৃহ! ও তার বহু পরে যে সংপ্রেরণ। প্রাপ্ত হয়েছে তা 

শিশুদের ক্রমিক মানসিক বিবর্তন প্রমাণ করে। মানসিক ক্ষেত্রেও বল! যেতে 

পারে অণ্টেজনি রিপিটিস ফাইলোজনী | [ অর্থাৎ ব্যষ্টি-ক্রম গোষ্ঠি-ক্রমের 

জৈব পুনরাবৃত্ি ] 

নিরাপরাধ লভ্য মানবদ্দের শিশুদের মধ্যে অপরাধী আদি মানব হতে গ্রাপ্ত 

কম বেনী উ ভাগ অপরাধ স্পৃহা এবং পরবর্তী অভ্য পূর্ব পুরুষ হতে! প্রাঙ্ত কম 

বেশ & অংশ সংভাব[ সংপ্রেরণা ] থাকে। কিন্ত কিছুটা 'বয়ঃ প্রাণির 

পর তাদের এ চরিত্র ঠিক উন্টা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন তাদের মধ্যে ঙ অংশ 

সৎভাব এবং & অংশ অপরাধ-স্পৃহা। দেখা যায়। এই ভাবে বয়ঃ প্রাপ্তির সহিত 

ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে অপস্পৃহাপি হার কমতে এবং সং ভাবের হার বাড়তে 
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থাকে। পরিবেশ মণ্ত উহ কারও মধ্যে ভ্রতগতিতে ও কারও যধ্যে 

মন্থরগতিতে হয়। 

ওই শিশুদের জন্তদের গ্রতি উৎপীড়ন করার মত ওদেরকে ভারা যদ্বুও 
করে থাকে । উহারও ব্যাখ্যা করার মত কিছু তথ্য উপস্থিত কর। যেতে 

পারে। 

প্রথমে বন্ত মানুষ আত্মরক্ষার্থে জন্তদের সহিত নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধরত ছিল। 
কিন্ত পরবর্তাকালে তার। পশ্ পালন ও কৃষি কার্য করতে শিখলে তার ভাদের 

প্রতি দয়ার্্ হয়। সেই কারণে শিশুদের মধ্যে জন্তদের সম্বদ্ধে পূর্বাপর 
উভভয়বিধ ব্যবহার দেখি । পশু-নিধনী খাগ্ঘ-সংগ্রহী মানুষ অপরাধ-প্রবণ ছিল। 

পশ্ড পালন ও কষিকর্মে ওর! সংপ্রেরণার অনুশীলন করে। এই উভয় কালের 

ক্ষণ ওইরূপু পরিবর্তনে ব্যয়িত ক্ষণ হতে বুঝা ঘায়। এই ভাবে অপরাধ 
স্পৃহার কম বেশী পরিত্যাগ এবং সংপ্রেরণার কম বেশী গ্রহণের ক্ষণ নির্ধারণ 

মন্ভব।, 

[ আদ্দি-মানব কম বেশী শান্ত পশ্খ পালন করাতে তার] নিজেরাও 'কম বেন 

শান্ত গ্রকৃতির হয়। এই পশুরাই মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছে। 

এই পশুদের সাহায্য মানুষের সভ্যত] অর্জনে অপরিহার্য ছিল। ] 

মনোদেশে সৃক্ষবৃত্তি ও স্থুলবৃত্তির শক্তি কম বেশী সমান 
থাকলে মানুষ কম বেশী নিরপরাধী থাকে । 

ুম্বৃত্তির শক্তি কম ও স্থুলবৃত্তির শক্তি বেণী হলে মানুষ প্রথম পর্যায়ের 
তথ প্রাথমিক অপরাধী । এদের ব্যবহার ও চরিত্র সাধারণ মাষের মত থাকে | 

কিন্তু ওদের পুন্দবৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ও স্থুলবৃত্তি অমিতবলী হলে তারা শেষ 

পর্যায়ের প্রায় একাচারী প্রকৃত অপরাধী । এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের অবরোহী 

তথা নিষ্নমূখী পরিবর্তন হওয়াতে এর! বহিঃ ইন্জরিয়-জাত দৈহিক [ ফিসিক্যাল ] 
অতীন্দ্রিয়ত প্রাঞ্চ হয়। 

অন্য দ্িকে-স্থুলবৃত্তির শক্তি কম এবং হুম্বৃত্তির শক্তি বেণী হলে মানুষ 

গ্রথম পর্যায়ের সাধক বা সংলোক। এর প্রাথমিক অপরাধীদের মত লোক 
সমাজে বাস করে। এদের ম্বভাব চরিজও কম বেশী সাধারণ মানুষের মত 

থাকে। কিন্তু ঝুলবৃত্তি বিলুপ্ত প্রায় ও হুন্বৃত্তি অমিতবলী হলে তার! সাধনায় 
শেষ পর্যায়ে উনীত একাচারী মহাপুরুষ । এর! সম্ভবত অঙ্শীলন দ্বারা প্রেম- 
বৃঁতিকে তরলীরুত করে উহারও উর্ধে অন্ত এক বৃত্তি হাউ করে দিবাদৃষ্টি লাভ 
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করে। গুদের মধ্যে উচ্চমুখী আরোহী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হওয়াতে ওযা 
উচ্চমার্গের মন্তিকাত মানসিক [ মেনট্যাল ] অতীন্দরিয়তা প্রাণ্ত হন। 

মহাপুরুষদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি উক্তরূপে অর্জন কর। সম্ভব কিন! 

সেই সন্ধে আমি অজ্ঞ হলেও প্রকৃত অপরাধীদের দৈহিক অভীন্তিয়তায় 
আমি বিশ্বাসী £ তবে- পুরানো! পাপীরা উহা মস্তিফবের ক্ষয়-ক্ষতিতে কিংবা 
অভ্যাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়, ত! গবেষক ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয় হবে। উৎকট 

অপরাধীদের সেনসরী হাইপার সেনসেবেলিটি সম্বন্ধে কয়টি তথ্য নিয়ে উদ্ধত 

করা হছুলো। 

“গি'দেল চোর'র। দৃরাগত রক্ষ'দের অগ্তের অশ্রত পদশব শুনতে পায়। 
একটি স্ুশ্মানুস্ক্ম শব্ের সহিত অনুরূপ একটি সুম্্ম শব্দের গ্রভেদে তারা বুঝে। 

পথচারী ও রক্ষীদের সুম্মানুস্ন্্ পদশবের প্রভেদ বুঝে তার! সাবধান হয়। 

ছিনতাই চোর'র! [ ন্্যাচার ] দূর হতে দৃষ্টি ছারা মহিলাদের গলার হার 
সোনার বা গি্টির বা ক্যারেড সোনার তা উহার বণ হতে বুঝতে সক্ষম। 

পশ্ড চোর'রা প্রাচীরের এপার হতে গন্ধ দ্বারা পণ্ুর সংখ্যা ও ম্ববূপ বুঝতে 

পারে। মত্ম্ত-চোর'রা পুফ্ষরণীর জলে জিহবা স্পর্শ করে স্বাদ দ্বারা বলে 
দিয়েছে সেখানে কি কি ও কতে৷ মৎস্য আছে। পকেট “মার'রা পকেট স্পর্শ 
করে জেনেছে যে তাতে মামুলী কাগজ বা নোট রয়েছে।” 

বিঃ দ্রঃ--উপরোক্ত তথ্য হতে বুঝা যাবে যে, এক এক শ্রেণীর অপরাধী 
এক একটি ইন্জিয় বা! অঙ্গ বেশী ব্যবহার করে। বিবেচ্য বিষয় এই যে ওই 
গুলির আধার সংশ্লিষ্ট ইন্জিয় বা অঙ্গগুলি [ চস্ু কর্ণ ত্বক নাসা জিহব। ] পুনঃ 

পুনঃ ব্যবহারে পরিবতিত হয় কিনা! ইহ! সম্ভব হলে এ সকল দৈহিক 
পরিবর্তন হতে কে কোন শ্রেণীর অপরাধী তবলা যাবে। সে ক্ষেত্রে 
লহ্বোসো-গোন্তির বাতিল মতবাদ আংশিক ভাবে পুনঃ গ্রতিষিত হবে। 
সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য বংশগত হোক বা না হোক, ওদের ব্যক্তিগত জীবনে ওগুলির 
ব্যবহারে বা অ-্যবহারে হ্বাস বৃদ্ধি ছতে পারে। [ একোয়ার্ড ক 

লন্বন্ধে উহ। বিবেচন! করা! যায়। ] জনৈক সুদক্ষ পুলিশ কর্মী ওদের কান, 
নাক, চস্কু ও অঙ্গুলীর ত্বকের কম বেশী প্রভেদ হতে কে কোন) শ্রেনীর 
অপরাধী তা আমাদের বলে দিতেন। [কিছু গ্রডেদ এতো হুমম হয় যে, তা 

অন্থঙব কর! গেলেও ভাষায় গ্রকাশ কর! যায় না। ] 
ওদের কারও চস্ক্মণি ব! জিহ্বা! অতি ব্যবহারে বহিমু্ধী। একই কারণে 
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কারও কর্ণ খাড়া, নাঁস। উচ্চমুখী ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দীর্ঘ। স্বকীয় জীবনে 
ব্যক্তিগত পরিবর্তন হতে কে স্পর্শবিদি পকেটমার, কে দৃষ্টিবিদি ছিনতাই, 
কে রসবিদ মতত্য-চোর, কে গদ্ধবেদী পশু-চোর, কে শবধবিদ্ সিদেল ত বুঝ! 
ধাবে। কয়েক পুরুষের অভ্যাসে এগুলির একটি ব৷ অন্তরটি পৃথক পৃথক রূপে 

বংশগত হয় কিন! তাও বিবেচ্য । ] 

ঘড়ির মিত্রী, টি [7:০৪ ] টেসটার প্রর্ভত ব্যক্তিগত ভাবে একটি বা অন্ত 

ইন্জ্িয় আত ব্যবহার করে ওগুলিকে শক্তিশালী করে। কেউ কেউ অবশ্য উহা 

প্রবণতা সহ জন্সস্ত্রে পেতে পারে। ওর! দেবাৎ চোর হলে গতে ওদের 

[ অপরাধ ভেদে ] স্থবিধা। যথা: পেশীবহুল হলে ডাকাতিতে এবং শীর্ণকায় 

হুলে চৌর্য কার্ষে স্থৃবিধা । 

জন্তদের মধ্যে পক্ষীর। দৃষ্টিবিদ্ তথা রূপবিদ্। বংশাহুক্রমে ওদের চু 

অভি ব্যবহারে বৃহৎ। শকর] শব্ধ বুঝতে কর্ণ অতি ব্যবহার করে। তাই ওদের 

কণ লম্ব। ও ঘূর্ণায়মান । জন্তদের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি বংশগত হয়। নীরস্থিক 

জীবদের শুয়! আদি দ্বার! স্পর্শ জান বেশী। এই সকল বিত্ফিত বিষয় এখনও 

গবেষণার অপেক্ষা রাখে। 

[ জন্তদের মধ্যেও ভ্রব্য ও শোণিত-স্পৃহা পৃথক থাকে। যুদ্ধবিদ্ মোরগদের 

মা শোণিত-স্পৃহা বধিত। বহু জন্ত গোপনে অন্যের খাদ্য বা ডিম্ব চুরি করে। 

এর! মাত্র ভ্রব্যস্পৃহী। কোকিলের কাকের বাসাতে ভিন্ব রক্ষা! প্রবঞ্চনা। 

বাঘ একজে শোণিত ও ভ্রব্াম্পৃহী। আক্রমণে ওরা শোণিতস্পৃহী এবং 

খাস্ঠার্থে নিহতের দেহ সংগ্রহে ওরা ত্রব্যস্গহী। 

জীবদিগের বিবর্তনে ক্রোমজমের গুণাগুণবাহী জিনগুলির গতি কখনও 

সরল কখনও বা বক্র পথে প্রবাহিত। কখনও উহ! জীব বংশের একটি ধারাকে 

এড়িয়ে ওদের অন্ত ধারাতে এগোয়। স্বপ্ত গুণাগুণের কোনটি কখন কার 

মধ্যে জাগবে তা৷ বল! কঠিন। জন্তদের মত মানুষের পক্ষেও উহা! সমভাবে 

প্রযোজা। জলধারার রুদ্ধ লুগ্ত বা উগ্রগতি পথের সহিত উহ! তুলনীয়। 

তাই একই জীবগোষ্ঠির বিবর্তন-জাত বংশধর হয়েও ব্যাপ্রাদি জীব হিং ও 

গবাদি শান্ত প্রকৃতির হয়। তবে প্রতিটি গুণাগুণ জাগ্রত বা ছু রূপে কিছু 

না কিছু প্রত্োকের মধ্যে কম বেশী রয়েছে। 

(বিঃ দ্ঃ-_উৎক্ট প্ররুত অপরাধীদের মধ্যে কষ্ট ও উ্ণ বোধ কম এবং প্পর্শ 

ও শৈতা বোধ বেশী । আদিশ্বভাব প্রাণ্ত হওয়ায় উহাদের মধ্যে এইক্প দৃষ্ট হয়। 
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মাঙ্গবের কোন গোষ্ঠি কতো পূর্বে বা কতে৷ পরে সভ্য হয়েছে ত1 
তাদের ওই সকল বোধের কম বেশী তারতম্য হতে বুঝা ষায়। ওইক্ধপ 
পরীক্ষায় জাতিগুলির সভ্য হওয়ার প্রাচীনত্ব নিরুপণ কর! সম্ভব। হুরোপীয় 
মাকিনদের অপেক্ষ। রেড ইতিয়ান মাফিনীদের কষ্ট ও উঞ্ণ বোধ কম এবং স্পর্শ 
ও শৈত্য বোধ বেশী। বিভিন্ন ভারতীয় জাতি ও উপজাতি ও গোষ্িদের 
মধ্যেও এইরূপ পরীক্ষা! নিরীক্ষার স্বযোগ রয়েছে। [ আফ্রিকার এক আদিবাসী 
যুয়োপীয় বুট পরতে তার পায়েব আঙুল কেটেছিল ] কিস্ত--তাতে সে খুব বেশী 
কষ্ট অন্থভব করে নি। 

প্রতিরোধ শক্তি অন্ষু্জ থাকলে মানুষ মনের ছন্দ্বরত অংশ 
দুটির বিবাদ মীমাংসা-করতে পর্যাপ্ত সময় পাকস। এতে মুহ্মুন্ছ 
কষ্ট পেলেও তাদের মন ভেঙে পড়ে ন!। 

অপরাধী হওয়া বা না হওয়! মানুষের প্রতিৰোধ শক্তিব বাড। ব। কমাব উপর 
নির্ভর করে। বেজী ও ব্যা্র মাগষের মত প্রতিরোধ শক্তি পাষ নি। তাই 

বেজী সর্পকে ও ব্যাত্র মানুষকে দেখ। মাত্র নিপ্রযোজনে নিহত কবে । প্রতিরোধ 

শক্তি না থাকায় ওদের স্পৃহ। বুদ্ধিবাহী না হযে ইনিষিক্কট-নাতী হয়। 
প্রতিরোধ-শক্তি না থাকায় ওরা হিংসা! বৃত্তি দমনে অক্ষম |. তাই তারা 
নিপ্রয়োজনে অন্যকে আক্রমণ করে। 

মন্ডিফের নীতি স্থানের ক্ষ ক্ষতি অগভীর হলে প্রাথমিক '্সপবানীর স্থ 
হয়। সেই ক্ষেত্রে নর বা নারী সমভাবে অপরাধী বা বেশ্তা বা লম্পট হস। উহার! 

স্থবিধা মত বস্ত ও ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। কিস্ত-_মপ্দি্ষের নীতি 

স্থানের ক্ষয় ক্ষতি গভীর হুলে পুকষ হয অপরাধী এবং নারী বেশ্তা। হয়। উহাতে 
পুরুষ অপরাধীর! বল-গ্রয়োগী ও 'সবল প্রযোগীতে বিভক্ত হয়েছে । মস্তিষের 
গভীর ক্ষতি পুরুষদের অদম্য অপরাধ-স্পৃহা এব" নারীদের অদম্য বেখা! স্পৃহা 
নির্গত করে। 

কোকেন ও মাদক আর্দির কম বেশী প্রগোগে মস্তিষ্কের নীতি স্কনের ক্ষতি 

কম বেণী কর! যায়। অন্য্দিকে--বিপরীত উবধ প্রয়োগে মন্ধিষ্কের নীতি স্থানকে 

পূনর্গঠিত করলে তার! নিরাময় হয়েছে। কোকেন বস্র খিরুদ্ধে ও গাদক-ভরব্য 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপকর্ষের সহায়ক। প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট এ রূপ 
বিভাঙন ওই গুলির মাআধিক্য বার! মস্তি গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে হয়। 

কিন্তু ওদের দ্বার! স্বর ক্ষতি হতে হট প্রাথমিক অপরাধীর! সকল প্রকার 
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অপরাধ করে। অত্যধিক অন্ুপকারী খঁধধ মস্তিফের নীতি স্থানের সথগভীর 

ক্ষতি করলে নারীর! বেশ্টা! ও পুরুষরা অপরাধী হয়েছে। প্রকুত ও প্রাথমিক 
অপরাধী হওয়। মত্তিষ্কের কম বেশী ক্ষয় ক্ষতির উপর নির্ভর করে । বলাবাহুল্য 
মনের আধার রূপ দেহকে অতিক্রম করে মনকে কন্পন! কর! নিরর৫থক | 

প্রতিরোধশক্তি হুর্বল হুলে মাত্রাধিক অপরাধ-স্পৃহ! বা সৎপ্রেরণা সমভাবে 
উপরে উঠে অপর1ধ-রোগী কিংবা উপকার-বাতিক রোগী কৃষ্টি করে। সেই 
ক্ষেত্রে উপকার বাতিক রোগীরা অপরাধ রোগীদের অপকারের মভ 

লোকের উপকার করতে ব্যস্ত হয়। কার৪ উপকার না করে ওরা শাস্তি পায় 

নি। সেই উপকার করার জন্তে এরা লোক খোঁজে এবং তজ্জন্য প্রায়শঃ ক্ষেত্র 

তাদের উপকার অপাত্রে বধিত হয়! উক্ত তথা প্রমাণ করে যে, ব্যবহারিক 

জীবনে অতি প্রেম ও ভালবাস যেমন ক্ষতিকর, তেমনি কিছুটা সহনীয় দোষ 

না"ধাকলে মায দোষ বুঝতে অক্ষম হয়। 

্বশ্পমাত্রাপ় বিকৃত-মন। ও যৌন বোধি ব্যক্তিরা উত্তম সাহিত্ক দার্শনিক 
ও সমাজসেবী হয়| পুরাপুরি যৌনবোধ-হীনতা৷ মানুষকে নিউরেটিক করে তুলে। 

কিন্তু প্রতিরোধ শক্তির অভাবে উহা আয়ত্তাধীন ন! হলে বিপর্যয় ঘটে। কিছুটা 
বিশ্বের বিরুদ্ধে মানুষের আগ্রহ বাডে। 

বিঃ দ্রঃ প্রত [ স্বভাব ] অপরাধীর অস্ত ও আদি মানুষের মত স্বভাব 

প্রাঞ্ হওয়ায় ওর! প্রায়ই একাচারী। দলবদ্ধ হলে আর্দি গোষ্ঠিদের মত ছোট 

ছোট ওদের দল। ওর! কারও নেতৃত্ব গ্রহণ করলে জন্তদ্দের মত ওর! দৈহিক 
বলে বলী'দের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু সভ্য মানুষ হতে অপরাধী হওয়াতে 

অভ্যাস-অপরাধীদের দর বড় হয় এবং ওর! দৈহিক বলের উপর প্রাধান্য না দিয়ে 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নেতা করে। 
উৎপীড়কমন্ত ব্যক্তির প্রতি লোকের ভয় প্রায়শঃ ত্বণা ও ক্রোধ মিশ্রিত 

থাকে । এই ভয় বৃত্তি দ্বণা। ও ক্রোধকে সংঘত করে। দ্বণ। ক্রোধকে বাড়ায় ও 

নিষ্ঠুরতা আনে । ভয়ের উপশম হলে কিংবা! উহা! সহনশীল হলে স্বণ। ও ক্রোষ 

প্রকট হয়। সর্পকে আমরা একাধারে তয় ও ঘ্বুণ। করি। তাই স্থবিধা পেলে 

আমর! তাঁকে নিধন করি কিংবা! তাকে এড়িয়ে বাই। ভগ্ন থাক! ভালো । কিন্তু 

তাতে ত্বণা ও ক্রোধ যেন না থাকে। শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়েরও অন্িত্ব আছে। 

প্রেম নিবঞ্জিত অতি ভয় বিপদের কারণ হয়। রাষ্ট্র বিপ্লবে কোনও ব্যক্ধি 
ব। পরিবারের নিধমপর্ব ওই তিনটি বৃত্তির একত্রিত হওয়ায় ঘটে। ওদেরকে 
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ভয় করা হয় বলে ওদের শেষ জড় রাখ। হয় না। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড 
ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ ক্রোধ খ্বণা! ও ভয় হতে উদ্ভুত । তবে ওর মধ্যে 
জাতিগত পশুবৃত্তি ও কৃতদ্রতা এবং কোনও ক্ষেত্রে মনোবিকৃতি, অন্ধ বিশ্বাস 

ও ক্ষমতার অপব্যবহার থাকে । 
অপরাধসমূহের প্রচলিত পরিসংজ্ঞারও কিছু ক্ষেত্রে অল বদ্বলের প্রয়োজন। 

এদেশে মাত্র উৎকোঠচগ্রাহীরেরই ভিস-অনেষ্ট বল হয়। কিন্ত যারা মিথ্যা 

ডাইরী লেখে বা সৎ কার্ষের জন্ত অসদ উপায় গ্রহণ কবে, তাদেরকেও 
সমভাবে অসাধু বা ডিনঅনেষ্ট বলা উচিৎ হুবে। হাকিমদ্দেব বিচার কালে 

কলম চুরি [ অর্থাৎ-জবানবন্দীর কিছু অংশ না লেখা ] একটি ক্ষতিকর চুবি। 
অবৈধভাবে নারী উপভোগী ও মগ্ঘ পায়ীদের চরিত্রহীন বল! হয়। কিন্তু মিথ্যা- 
বার্দী পরগীড়ক ও ফাকীবাজরাও সমভাবে চরিত্রহীন। এর] ভীরু ব্যক্তি 
হওয়ায় এদের অপরাধ স্পৃহা এরূপ সহজ পন্থায় ব্যবহৃত হয়। 

দশজন ব্যক্তি একটি বাটি লুঠ করলে তাদের ডাকাত বলা হয়। কিন্ত সহমত 
ব্যক্তি একজে একশত বাটি লুঠ করলে উহাকে বলা হয় জন-বিক্ষোভ। সংবাদ 
পত্র এদের দাঙ্গাকারী না৷ বলে লিখে থাকেন--“পুলিশের গুলিতে একজন 
বিক্ষোভকারীর মৃত্যু । গুঁবা ওই ক্ষেত্রে পুলিশ সক্রিয় ন! হয়ে নিক্ষিয় রূট্ীলেও 
নিন্দা করেন। রাজপথ হকার মুক্ত না করলে ওুঁবা লেখেন যে পথিকের পথ 
চলার অধিকার দিন। অন্তদিকে-_রাস্তাবন্দীর অপরাধে ওদের গ্রেপ্তার করলে 
দরিভ্রের গ্র(ত ওঁরা উৎপীড়নের বিষয় বলেন। ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মত সংবাদ 
দেবীদেরও ক্ষমা! কর! হয়। 

(ক) ক্লীপটোম্যানিয়া ও নিমপোম্যানিয়া যথাক্রমে অপন্পৃহ। [ উহার 
রব্য-্পরহাংশ ] বা যৌন-স্পৃহা অতিবেশী হলে হয়। এতদ্সহ ওদেব মধ্যে 
প্রতিরোধ শক্তি তুলনায় কম থাকাতে উহ! উগ্র। 

[ যৌন-স্পৃহা পুরুষাপেক্ষা৷ নারীদের বেশী থাকে । কিন্তু ওদের প্রতিরোধ 
শক্তি পুরুষাপেক্ষ] বেশী। তাই উহা! তার। সহজে দমন করে থাকে |] 

বিঃত্্ঃ অপন্পৃহার যত যৌন-স্পৃহাও কৃত্রিম উপায়ে জাগানো সম্ভব । 
প্রায়ই আদর করা বা! হাত দেখার | হস্ত রেখা! পরীক্ষা ] অছিলাতে সয় 
সইয়ে উহা। কর! হয়েছে। তৎকালে দূর্বৃত্তরা সাবধানে সৎ কন্তাদের দেহ প্পর্শ 
করে। উহাতে মনে হবে যে উহা! তাদের ইচ্ছা-কৃত নয়। গুগুলি অসাবধানতার 
কারণে ঘটলে! | ইচ্ছাকৃত বুঝলে কন্তার। ওতে [.প্রায়ই ] প্রতিবাদ জানায় । কিন্ত 
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শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হলে এক সময়ে সৎ কন্যারও যৌন-বোধ উগ্র ভাবে 
জাগে। 

(খ) বিগত মার দাঙ্গা কালে বহু নেতা নিজেদের পুঅরদের রাজনীতি হুতে 
দুরে রেখে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছিলেন । কিন্তু অন্যের পুত্রদের বিরোধীদের বোম! 
ও পুলিশের গুলির মুখে পাঠাতেন। 

এর! নিজের! স্বনামে ও বেনামে সম্পত্তি আহরণ করে থাকে । কিন্তু অস্ভের 

কধি জমি অলাভজনক ভাবে টুকরো টুকরে] করে অনুগতদের মধ্যে বিলোয়। 
এরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত না করে বৈধ মালিককে তাড়িয়ে অন্তকে 
মালিক করে। কিন্তু মুখে এর ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী । এর! ছাত্রদের 
বেতন কমাতে ও শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে বলে। করপোরশন'কে ট্যাক্স 

বাড়াতে বলে বাড়ী ওয়ালাকে ভাড়া কমাতে বলে। এরা রাজপথকে পথিকদের 
জন্ত হকার মুক্ত করতে বলে। তা করা হলে এর! বেকার সৃষ্টির কথ! তুলে। 
এরা নেশী এঙ্কুরী চায়। কিম্তু ঘাটাত মেটাতে উংপা?ন বাড়ায় না। এদের 
ধারণ মন্ত্রীদের পকেটে টাক] জন্মায় । জনগণের অর্থ বাচলে উহ! জনগণেরই 
থাকে । বাড়তি টাকা জনগণকেই যোগাতে হয়। এই জনদরদীরা তা 
বুঝবেন না। 

এই সকল জান পাপীর। প্রকৃত অপরাধী কিংবা তার! অপরাধ-রোগী, তা৷ 
গবেষকর্দের বিবেচেনা! করতে হবে। 

(গ) আমাদের পূর্বপুরুষ সরীন্ঘপ ও আরদি-নতন্তপায়ী জীবদের অশ্র-গরস্থি 
তাদের চক্ষুর পত্রীকে সতেজ রাখতে ভিজায়। কিন্তু আবেগ প্রকাশের জন্য 
অশ্রপাত করতে তারা অক্ষম । ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মনুত্ত-শিশুর অশ্রু-গ্রন্থি 
ওদের মত দুর্বল থাকাতে তার! কাদলেও অশ্রপাত করে না। অশ্রপাতের জন্ত 

মনুষ শিশুদের জন্মের পর প্রায় দেড মাস অপেক্ষা করতে হয়। 

[ এখানেও অনটো জনি রিপিটস্ ফাইলোজনি। ইহার অর্থ যেব্যষ্টি জীবন 
গোষ্ঠী জীবনের পুনারাবৃতি মাত্র । আমাদের পরবর্তী পূর্ব-পুকষ আদিম মানুষের 
প্রকৃতিও উক্তরূপ নিশ্চয়ই ছিল ]। 

অপরাধীরা তাদের অন্থপকারী হরমন ক্ষরণে বা উপকারী হরমনের 
ঘাটতিতে ব অন্ত কোনও কারণে কম বেশী আদিম স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় 
তাদের স্বভাব এ বিষয়ে মন্থন্য শিশুর মত হয়। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনে 
আফ্নবিক ভারসাম্য বিনষ্ই হওয়া! উহার অপর কারণ। 
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প্রবঞ্চকাদি প্রাথমিক অপরাধীরা প্রায়ই [ অকারণেও ] কাছে বটে ! কিন্ত 
তজ্জন্ত তাদের চস্থ হতে অশ্রু বরে না। (8 বারগনরাদি গ্রভৃতি প্রকৃত তথা 
পাকাপোক্ত অপরাধীদের মধ্যে এটা আরও নত্য। ঠেঙানিতে চেঁচালেও বা 
কাদলেও এদের অশ্রপাত নেই । তবে দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তারজন্ত প্রহারে 

ওদের নিশ্চুপ থাকারই রীতি । কোন অপরাধস্পৃহী বালকের মধ্যে ওই স্বভাব 
হরমনের তারতম্োর জন্তেও ঘটে | অপরাধ-স্পৃহার ভারি প্রবাহ [ ইলেকট্রোভ ] 
অশ্রগ্রস্থিকে নি্ষিয় এবং সং-প্রেরণার হাক। প্রবাহ উহাকে সক্রিয় করে কিনা, 

তাহা গবেষক ছাত্রদের বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু দৈব অপরাধী-মন্তরা অন্ৃতপ্ত 
হুলে ব। মিব্যা মাষলাতে পড়লে ব৷ উহাতে জেল হলে তাদের চক্ষু অশ্রবাহী 

হয়। [ দৈব অপরাধীদের ব্যক্তিত্বের একটুও পরিবর্তন হয় না ] 
[ সাত মারে রা! নেই £ চোরদের সম্পর্কে এটি একটি প্রাচীন 

প্রবাদ। যারা অশ্রুবিহীন কান্না কাদে তারা অপরাধী হতে 
পারে।] 

(ঘ) মাহুষেব মধ্যে উভযবিধ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। যথা অগ্রগামী 
ও পণ্চাদগ।মী। ব্যক্তিত্বের পশ্চাপগামী পরিবর্তনে অপরাধীবা আদি-মানবের 
স্বভাব 'প্রা্ত হয়। এই সম্বন্ধে "পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি উপযুক্ত হ্গেত্র 
রয়েছে। 

নব প্রস্তবযুগের মানুষের ছারা গুহাতে অঙ্কিত চিত্রা্দি এই বিষয়ে গ্রহনীয়। 
আদিম মান্য শুধু কপাল থেকে একটানা নেমে আঁসা নাক দেখতো। নাকের 
আকার তার! সঠিক বুঝতে পারে নি। তার! নাককে কপালের সঙ্গে মিলিয়ে 
চ্যাপ্টা ভাবে দেখেছে । তাদের চোখে “চস্ক ও ওব মণ এবং অধোরষ্ ও কেশের 

স্থান নেই। তাই প্রথম যুগের আদি মানুষের আক] চিত্রাদিতে ওগুলি 

থাকেনি। 

অপরাধীন্দের সমগোত্রীয় উন্নাদের আক। ছবিও ওই রূপ হয়ে থাকে। 
উহা! হতে ওদের উন্মাদনার কম বেশী পরিমাপ বুঝা যায়। উন্মাদের "্বভাঁব 
আদি মানুষ ও শিশুদের মত হয়। উহা উগ্র হলে ওরা জীব জন্তু মড 
ব্যবহার করে। অপরাধীদের মত উন্নাদদের মোটর নার্ভ পুরাপুরি সব্কিয় না 

(0 বেন অশ্রু ক্ষরণ সন্ভবতঃ জীবকে গবাদির যত কিছুটা! দিঝোধ করে। কিন্ত অপরাধীদের 
মধো চাতৃ্বের সহিত ঈনির্ুদ্ধিতাঞ 'দেখা বার। পার্থিব বিষয়ে নিম্পৃহ মহাপুরুযর্থের কষ্টে 
চক্ষে অশ্রু বরে না। 
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থাকায় ওদের ব্যবহার হালহীন নৌকার মত হয়। অপরাধীদের পশ্চাদগামী 
মানসিক পরিবর্তনেও এক্সপ হয়। 

[চ্ছ দৃষ্টবস্ত সম্পর্কে কতকগুলি “রূপ' সন্কেত মানুষের মস্তিষ্কে পাঠায়। 
মস্তি উহ! বিশ্লেষণ করে এ বস্তর একটি নিদিষ্ট গ্রতীক তৈরী করে। মানুষের 
আদি পুকষ পশুগুলি ওরূপ বিশ্লেষণে অক্ষম। তাই তারা খড়ের পুতুল দেখে 
তাকে মান্য ভাবে। খড-পুর! বিকৃত বাস্থুরকে গাভী নিজের বতন্ত মনে করে। 

ওই বিশ্লেষণ মতা! আদি মানুষ বহুগুণে উন্নত হওয়ার পর লাভ করেছিল। ] 
বিঃ ্ রঃ__জন্মের পর মানব শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি হুবুহু পশুপক্ষী ও আদি মানুষের 

মত থাকে । তিন বা চার মাসের একটি শিশু তার মায়ের মুখ খু'টিয়ে দেখতে 

অপারগ। তাঁদের চোখে তার মায়ের মুখ একটি বক্র রেখা ঘেরা কপাল 

ও নাক। ভাই তার মায়ের সহিত অন্তের গ্রভেদ বুঝে ন৷। বন পরে ধীরে 
ধীরে বিশ্লেষণ শক্তি এলে তারা লোক চিনতে শিখে । নব্য গ্রস্তরযুগের 
মানুষের মুখোপ৬দেখে ছুই হতে চার মাসের শিশু বেশী সাড়া দেয়। তার 

মায়ের মৃখোন অপেক্ষা ওই মুখোস তাদের বেশী প্রিয় ও চেনা। ছয় সাত 
মাস পবে 1শগুব মণ্তিক কিছুটা হুগঠিত হলে তাদের দৃষ্ট বস্তর বিশ্লেষণ রীতি 
বদলে যায়। ফলে প্ররন্তরযুগের মৃতির সরল বূপ-রেখা! তাদের মধ্যে আর 
সাড়া আনেনা। তারা৷ তখন কিছুটা সভ্য মান্থষের প্যায়তূক্ত হয়। 

[ বাভনন মুখের মানুষের মুখোন শিশুদের মুখে ধরলে আদি যুগের মান্থষের 
সুখোন দেখে তাব মুখে হাসি ফুটে। কিন্তু অন্যগুলিতে সে একটুও আকষ্ট 

হয় না। ] 
কোনও শ্বভাব-অপরাধী তখা পুরানো পাপীদের'কে একটি মুখের চিত্র 

আকতে বল ষায়। কিন্ত তাকে তুলি কাগন্জ বা পেনমিল দিলে সে নীরব 
থাকে। ভাকে একটি কয়লার টুকরে। দিয়ে মাটিতে তা আকতে বললে সে 

কৌতুহলী হবে। আর্দি মনোভাবী হওয়ায় এ অপরাধী তার আকা 
মুখটির চিত্রে খিশুদের উপলব্ধ বক্ররেখা ঘের! কপাল ও নাকই প্রথমে আকে। 
এইরূপ পবীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা তাদের ব্যক্তিত্বের পশ্চাৎগামী পরিবর্তনের 
ক্রম বুঝা! গিষেছে। 

[ ওইরপ চিত্ত পূর্ণাঙ্গ করতে অভ্যন্ত করালে অপরাধীর! ধৈধ এনে হুঙ্ষবৃত্ি 
নবল করে নিরাময় হয় ।] 

ইহা প্রমাণ করে ষে আদি মানুষের বহু উপাদান ষভ্য মাছ্ষের মধ্যে তপু 
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আছে। তাই [মনের দিক হতে ] গভীর জ্ায়বিক ক্ষতিতে তাদের আদি 

শ্বভাবে পুনঃ-গুবর্তন সভ্ভব। প্রতিরোধ-শক্তির ছানি ঘটলে অবচেতন মন 
হতে গ্রদমিত আদি স্বভাব এভাবে পুরানে। পাপীদ্দের চেতন মনে উপগত হয়। 

বহক্ষেত্রে পুরুষরা তেলাপোকাকে ও স্ত্রীলোকর! টিকটিকিকে অবচেতন 
মনে স্্রীযোনীর বা পুংযোনীর প্রতীক বুঝে পছন্দাপছন্দ করে। কেউ ওদেরকে 
ভীতির দৃষ্টিতে দেখে থাকে । যৌন বিজ্ঞানীরা ওইগুলিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা 
করেন। বিবিধ সিমবল তথ প্রতীক দ্বারা লোকের স্বপ্ত ব। জাগ্রত ধেয়ান ও 

গ্রবৃতি বুঝা যায়। 
উপরোক্তরূপে পকেটমারকে রেজার ব্লেড, টপক। ঠগীকে পিতলের পিগু বা 

বাট এগং সি'দমারীকে সি'দকাটি দেখালে তাদের মুখে চোখে ওৎস্ৃক্যও কিছু 

ক্ষেত্রে ভীতি ফুটে। ডাক্তারকে স্টেটিসস্কোপ এবং মোটর মিস্বীকে 
আরমেচার দেখিয়েও এবপ ফল পাওয়া যাক । এভাবে কে সি'দমারী চোর, 
কে পকেটমার ও কে ব৷ টপকা ঠগী তা বুঝা যাবে। (0 

বালকদের মানুষের মুখ আকতে বলে তার্দের আকা এ ছবি হতে তাদের 
অপস্পৃহার পরিমাপ কর! সম্ভব। তাদের আকা মুখ কিছু পূর্বোক্তরূপ হুলে 

তাদের ভাইটামিন ও হরমন_ আদি ওবধ প্রয়োগে মস্তিষ্কের সুক্ষ্নারুকে সবল 
করলে বা উহার জট ছাভালে বা বৃদ্ধিরুকাব হতে উহাকে মৃক্ত করলে তার! 
নিরাময় হবে। 

বিঃ ত্রঃ--বিশেষ প্ররক্রিয়াতে তামার পাত্রে প্রস্তুত সিদ্ধি কিংবা ভাঙ ও 

কোকেনাদি ওষধে মানুষের মন আদিম ভাবে ফিরে ষায়। কোনও এক 

সদবংশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি সিদ্ধি পানের পর সারা রাত্রি তার মাথাটা তার 

নাকের উপর বসাতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। তৎকালে তার মন এ ছোট্ট 
শিশুর মত হয়ে গিয়েছিল। এপ ওঁবধের নির্যাস বা অন্য কিছু হতে 

বিপরীত ধর্মী ধধ তৈরী করে চিকিৎন। সম্পর্কে পরীক্ষ। করা যেড়ে পারে। 
নেশাবিষ্ট কানে মোটর নার্ড নিক্ষিপ্ন থাকায় তাদের দ্বারা [ তখুনি] 
অপকর্ম করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু পুনঃপুনঃ এ নেশায় মগজ ক্ষতিগ্নঙ্থ হলে 

(৫) এইঙলির সহিত শ্বাস প্রবাস ও রঞ্জের চাপের দস্পঢ থাকাতে তজ্জনিত বছিঃ পরিবর্তন 

যাস্ত্রক পরীক্ষায় বুঝ] যায। 
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প্রদমিত অপরাধ-স্পৃহা বহিগত হয়। তাতে ওদের বহজন অপরাধ-রোগী বা 
অপরাধী হতে পারে। 

পৃথিবীতে মন্দ ব্যক্তির তুলনাস সৎ লোকের সংখ্যা কম। এজন্স--কোনও 
প্রতিষ্ঠানের ভ্রুত বর্ধন হলে তাতে ভালে! লোকের অভাবে মন্দ লোক ঢুকে 
পড়ে। এতে প্রতিষ্ঠানটির স্থনাম পূর্বের মত অস্ষু্ন থাকেনা । এই কারণে 
সংলোক না পেলে কোনও প্রতিষ্ঠানকে বাড়ানে৷ উচিৎ হবে না। 

কিছুলোক প্রয়োজনে পাসে ধরে মাবার হুবিধ! পেলে গলাতে হাত দেয়। 
ষে গড়ে তাকে তার। তাড়ায়। অপরের গড়া বস্ত এরা ভোগ করে। পরে 

অন্কেরা এসে এদের তাভায়। 

এখানে উদ্লেখা এই যে ভিস-অনেষ্ট ও এফিনিয়েন্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে 

বড়ে। বড়ো যুদ্ধ জয় হয়েছে। কিন্তু অনেষ্ট ও ইন-এফিসিয়েন্ট লোকরা সেই 
ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ হয় । সৎ অথচ দক্ষ ব্যক্তিদ্দের সাহায্য লাভ একটি 

ভাগ্যের বিষয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে সর্বস্তরে উন্নতি ক্রু হয়েছে। 
[ আপদকালে সৎ ও অসৎ বাছাই করার রীতি নেই। এ সময় মাত্র 

তাদের প্রতি তীক্ষ লক্ষ্য রাখতে হবে । আপতকালের অবপানে ওদের বিরুদ্ধে 

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় । | 

[ পর-ভোগী সাপ ইহরের তৈরী গতে বাসা বাধে। ব্যক্তির মত এ ম্বভাব 
গোষ্ঠির মধ্যেও আছে। ] 

“এ দেশে" চেনা লোকের কেউ ভালে চায় না। কিছু প্রত্যাশ! থাকলে 

উহা! অবশ্ঠ স্বতন্ত্র ব্ষয়। উপকার ফিরত পাবার আশান্গ লোকে উপকার 

করে। নগদ্র। গুণ্ডা মত সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুপকার ফেরত নেয়। নইলে ধখন 
উপকার করেছো তখন তা৷ তুমি করেছো! । এখন এ সব তাবাদি বিষয় তোলা 

কেন? উপকার বদ্ধ হলেই লোকে এক্র হয়। লোকে ভয়ে অহনুপকারীর 

বাধ্য থাকে । একজন জাগায় ও অন্ত জন ভোগ করে। খোদসামোদে গ্যাস 

[ ফাক ] পড়লে পূর্বের গুলি বাতিন। বন্ধুত্ব রাখতে হলে উহার পুনঃ পুনঃ 
নবীকরণ [ 7২০৪%/ ] চাই । ভালে! ব্যবহারের পশ্চাতে স্বার্থ থাকে । লোকে 

সৎকর্ম করে শুধু ইনকাম্ ট্যাক্সের রিবেটের জন্য নয়। তাদের বিশ্বাস উহার 
প্রতিটি কপর্দক পরলোকের ব্যাঙ্কে জমা পড়বে । ধারা পুত্রদের শিক্ষাদান 
ফিরতযোগ্য ইনভেস্টমেন্ট ভাবেন £ তার! ব্যথা! পাওয়ার জন্থ প্রস্বত থাকন। 

“লক্ষ্যহীন শিক্ষা নিষ্কিয়তা ও বিরূপত। আনে । অর্থ বায়েব কাপ্ের 

১৬ 
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মৃত শক্তি ব্যয়েরও কার্পণ্য থাক! উচিত। [ পরে--আরও বড়ো কার্ধে ওর 

দরকার হবে। ] বেশী জান। মানে বেশী পাওয়া নয়। কর্তৃত্ব ভিতরের ও ", 

ক্ষমত! বাহিরের বস্ত। আমর বারে বারে ভূল করি। পরে এঁ তুলগুলিকেই 
বলি অভিজ্ঞতা । উর্ধতন কর্মীদের লাফ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু অধীন 
কর্মীদের বলাফ [ ধাগা ] দেওয়া বায় না। বুঝা অসম্পূর্ণ থাকে বলে লোকে 
ভূল বুঝে। বেশী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বপ্ন ক্ষমতা অধিক কার্ধকরী। (9 মানুষ 
শিম্পাঞ্ধিকে বহু কিছু শিখায় । কিন্ক শিম্পাঞ্চি মান্ষকে কিছু শিখাতে পারে 

না। অযখ। ঘটনাতে ন। জড়িয়ে উহা! এডানো উচিৎ। বন্ধুকে শত্রু না করে 
শত্রুকে বন্ধু করতে হবে। অকারণে শক্র বৃদ্ধি কর্দাচ নয়। অতি যোগাযোগ 

বা চিফ. পপুলারিটি কাম্য নয়| সেরিমনিয়াল ফিয়ারের [ পোষাকী ভয় ] 

প্রয়োজন আছে। দূরত্ব শ্রন্ধা। ও নিকটত্ব অবজ্ঞা আনে। কর্তৃত্ব চাইলে দায়িত্ব 

নিতে হবে। যৌথ দায়িত্ব নিন ও ক্ষমতার ভাগাভাগী করুন। তুচ্ছ ঘটনাকে 
গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত | 

শাসন কার্য সংশোধনের বদলে ক্রোধ নির্গমনের পন্থা না হয়। সেই ক্ষেত্রে 
উহ] নির্দয় ও কদর্ষ হবে। [এতে বালকরা ভবিষ্যতে অভদ্র নিল্লজ্জ ও 

উৎপীড়ক হয়। ] 

[ কাউকে শীদন করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা 
উচিৎ। তাহলে দেখা যাবে ষে তাদের শাসনের কোনও 
প্রয়োজন নেই। বরং তাদের সম্পর্কে নিজেদেরই ধারণা 
বদলানে দরকার । ] 

বন্ধুত্ব পারম্পরিক স্বার্থের উপর নির্ভরশীল। প্রেম প্রীতি ভালবাস। আসে 

অনেক পরে। ফলাফল দেখে কর্মধারা সংশোধন করতে হুবে। সব কিছুর 
মধ্যে পাপ পুণ্য ও ন্যায় অন্যায় দেখা একপ্রকার ছুঁচিবাই। কাউকে স্থখহীন 
নিয়মবন্ধ ভবিষ্যৎ হীন কর্মে আবদ্ধ রাখ! ক্ষতিকর। চরম ব্যবঙ্গ] চত্য 

প্রতিক্রিয়া আনে। অনিয়মিত বেতন প্রদান বডে। বডে। বিক্লোহের *ধান 

কারণ। ফৌজী ডিসিপ্লিন শ্রম শিল্পে অচল। কিছু ক্ষেত্রে ফদস পেসটিজ 

(£) ধেকার্ধ পুলিশ বাাকিম'রা করাতে অক্ষম, তা প্্ভামাত1 সহজে 

করাতে সক্ষম । যা পিত! মাতা পারেন নি, তা শিক্ষকব1 সমাধা করেছে। 

ষণ শিক্ষকর! করাতে পারেন নি' তা পড়শীর বুঝিয়ে করাতে পারেন। 
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পরিহার্য। আন্গত্যের মত ম্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে। বিক্ষোভ 

দর্শন দ্বার! মনকে হুস্থ রাখা ঈশ্বর গত একটা জৈব উপায়। বিকল্প পন্থা 

খুঁজে নেবার ক্ষমতা রাখতে হবে। রাজনীতিতে ও ব্যবসায়ে ভাব- 

প্রবণতার স্বান নেই। সর্ট টাইম ও লঙটাইম ভালোলাগ! এক বস্ত নয়। ছুই 
টাকা! লাভ হলে তবে এক টাক! খরচ করুন। জীবনে যারা! বুঝে চলে তারা 
কষ্ট পায় না। জীবনে ইমিজিয়েট সেভিও কাম্য হওয়া! উচিৎ নয়। শত্রুতা 
করতে হলে আগে বন্ধুত্ব করতে হবে। [ অর্থাৎ--€দের দুর্বলত। আগে জান ] 

ছুইটি প্রভাব ছু'রকম হলে সঙ্ঘাত হবে। স্কুলে যা গডে বাড়িতে ত। ভাঙে। 
[ এখন উল্টো ] ভয়ের চাইতে আস্থার প্রযোজন বেশী। 

প্রভাব নগ্ন হলে উহা! উৎগীড়ন। উহা! সুষ্ঠু হলে তা পিতা- 
মাতার শীসন। 

[ প্রকৃতি যেখানে প্রভাব বিস্তার করেছে সেখানে জীবদেহ পরিবতিত 
হয়েছে। কিন্তু প্রর্কৃতি যেখানে উৎ্পীড়ন করেছে সেখানে জীবগণ বিলুপ্ধ 

হয়েছে। ] 
পাঁরবর্তন ভিতর থেকে আমে । উহা! বাইরে থেকে আসে না। উপযুক্ত 

কার্য উপযুক্ত সময়ে করতে হবে। আগের কার্য আগে । পরের কার্য পরে। 

আজ যে কার্য কর। যার তা কালকের জন্ত রেখো না। শিশু মনে স্বপ্ন আচডে 

[ আঘাতে ] অধিক দাগ পড়ে। বাকিঙ [ধমক ধমকি ] করলে “বাইটিঙ, 

অন্কৃচিৎ। “ফরগিভ্, বরবে। কিন্তু “ফরগেট' কদাচ নয়। একই সঙ্গে 

দুইটি ফ্রণ্ট বর্জনীয় । একটিকে কিছুকাল মুলতুবি রাখতে হবে। যে নয় সে 
রয়। যা পুনঃ পুনঃ জয় করতে হয় ত। জয় কর৷ নিশ্রয়োজন। 

[ মধ্যযুগে ভয়ের দ্বারা প্রশাননের রীতি ছিল। এতে বিদ্রোহ কম হতো । 
কিন্ত সদা ভীত লোক জ্ঞান ও বিজ্ঞান তৈরীতে অক্ষম। তার! ত্বদেশকে 

ভালবাসতে পারে নি। মাত্রাধিক্য ক্ষতিকর ] 
বিঃ ভ্রঃ--বিবাহের প্রকৃত উদেষ্ সর্বোৎকৃ্ই সন্তানোৎ্পাদন। প্রেম 

৷ বলতে বা বুঝি তা এসেসরী ফুড। ঘথা, চা কফি, তাম্ুল ও সিগারেট আদি। 

ওগুলো হলেও চলে এবং তা! না হলেও চলে । উহ! বিবাহের পরবর্তী কালের 
অন্ত মুলতুবি রাখা ভালো। নেগসিয়েটেড বিবাহে ভবিস্তে কেউ কাউকে 
দায়ী করে না। ভতজন্ত তার! নিজেদের মধ্যে [ এযাডজাষ্টমেন্ট ] সামগন্ত 
আনতে পারে। 



২৪৪ অপরাধ-তত্ব 

উপরোক্ত বিষয়গুলি অনুধাবন করলে ভবিষ্যতে কেউ ব্যথা পায় ন৷। 
ওতে নিজেকে ও অন্তকে অপরাধী হতে হয় না। উহাতে অপরাধী হওয়ার 
কোনও সুযোগ নেই। যৌনজ ও অযৌনঙজ উভয় বিধ অপরাধ সম্বন্ধে এই মত 
প্রযোজ্য । ওতে জীবনে নিরাপদ হয়ে স্বখ সম্ভোগ সম্ভব। বহু ব্যক্তি শুধু 
আত্মরক্ষার্থে অপরাধী হয়েছে। ফ্র্যাসট্রেশন তথ। নৈরাশ্ত ক্রোধের সৃষ্টি করে। 

বিঃ ভ্রঃ-মান্যকে সন্দেহ করবে। কিন্ত মে তা না জানতে পারে। 

জগতে অধিকাংশ লোক টাইম সার্ভার । অন্তের অন্থুগতর। পরে তোমাব অধীন 

হলে এক্প অন্থগত থাকবে। পুলিশ ও গুপ্ডার! কারও আপনার হয় না। 
হাষেষ্ট বিডারদ্দের লোকে ভক্ত হয়। পারিবারিক এঁতিহা অপরাধ-নিরোধেব 
অন্যতম সহায়ক । 

[ আমি এবাড়ির পুত্র। অতএব এ কার্খ আমি করবো না। এজন্ে 

শহরে উচ্চপদী ও উচ্চ শিক্ষিত পুত্রটি যে সম্মান পায় না, সেই সম্মান ভাব 

“আন-পড়া” ও নিঃম্য পুত্রটি এ বাটির পুত্ররূপে গ্রামে পায়। তাই এক পবিবাবে 

সকলেই ভালে। ও অন্য এক পরিবাবে সকলেই মন্দ 2 
বঞ্চাট ভোগেব ক্ষমতা অর্থ ও লোকবল বিপদ তারণের সহায়ক। এ 

গুলি না থাকলে কলহ এভিযে যাওয়া ভালো৷। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি 

আহরণ ন৷ করে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা উচিৎ। মন্দ হতে পারে রমন লোককে 

বাটিতে ঢুকানে! কদাচ নয়। মিথ্যাকে মিথ্য। দ্বাবাই প্রতিবোধ কর! সম্ভব। 
কারণ সাক্ষী যোগাভ ও তদ্বির বাক্য এই যুগে একটি পবিভাষ।1 মিথ্যা বলবে 
নাঃ এমন বন্ধু না রাখা উচিৎ। তারা সত্য বলে বিপদ বাড়াতে পাবে। 

গোক্ার্মি বীরত্ব নয়। বুদ্ধি ও সাহসের সংমিত৭ বীরত্ব । 
পুত্র-নির্ভৰ না হয়ে পিতাকে শেষ দিন পর্যন্ত অথথ-উপায়ী তথা 

প্রোভাকটিভ থাকা উচিত । যাত্রা দলের পিতা বা রাজা হওয়! বাঞ্ছনীয় নয়। 
তাই যৌবনে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ী হতে হুবে। এতে শেষ জীবনে কাঁউকে 
ফাকি দিবার ইচ্ছ! মনে আসে না। সব কটি পুত্রকে সমভাবে ষাহষ করতে 

অক্ষম পিতামাতার বহু সম্তানোৎপাদনের কোনও হুক নেই | ওতে দেশে, 

অযথ!। অপরাধীদের সংখ্যা বুদ্ধি হয়। 
ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার্য। নৃতন 

ভাব গ্রহণে অক্ষম গতাচ্ছগতিক ব্যক্তির! সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নয়। 
নিজের স্বার্থ নিশ্চয়ই দেখবে। কিন্তু তাতে অন্তের স্বার্থের হানি ন! হয়। 



মূল উপকরণ ২৪৫ 

ভয় একবার ভাঙলে আর ভন্ন থাকে না। যে মারে সে ভূলে যায়। কিন্ত 

স্বেমার খায় সে তাতুলে না। স্ত্রী পুরুষকে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তৈরী 
করেছে। ইহ। পৃথিবীর আদি বিভাজন । তাই একের কার্ষে অন্যের অনুপ্রবেশ 

সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। ক্রুত উন্নতি করতে হলে বেশী ঝুঁকি নিতে 

হয়। হোয়াট ইউ লান দেঁয়ার। ইউ মাষ্ই আনলান হিয়ার । আজ যেটি 

সত্য, কাল সেটি খিথ্যা হয়| জনপ্রিয় হওয়। ভালো। কিন্তু সুলভ জনপ্রিয়ত। 

[ চিফ. পপুলারিটি ] ক্ষতিকর। জণমত যারা তৈরী করে তারা জনমতের 

পিছনে দৌড়য় না । মানুষ ঠকে তখনই, যখন লে কাউকে ভালবাদে। নতুবা 
সকলকে ভালোবাসো । কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে না। 

সখের চাইতে স্বন্তি ভাপো। আদালত ও পুলিশ বাড়তি উৎপাত না৷ হয়। 

[ গুগ্ডার। তে। আছেই ] স্থযোগ জাবনে বহুবার আমে না। একস্থানে ঘ। 

শিখবে, অন্তস্থানে তত ভুলবে । নিম্পযয়োনে কারও মঙ্গে বেশী আলাপ নয়। 

কারণ--পরদিনই সে টাক। ধার চাইতে পারে। সকলেরই ভালে! চায়, 
শুধু নিজের ভালে। ছাড। , এমন মনুস্তগুিও আছে। [ ঘথ! বাঙ্গালি ] শ্বাধীনতা। 

ধর্থে উচ্ছৃত্খলত। নয়। 'ঘর ক্মালানে! পর $লানো?' এমন বহু ব্যক্তিও আছে। 
যাচা কন্তা ও সাজ! পান, কেউ 1ফরত দেয় ন।। দাষে কঠোর হলে 

গুণে স্বীকৃতি দিতে হবে । প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখুন । 

[ এদেশের লোকের। 1নঙ্গের। যাচ্ছেতাই হোক না কেন, তারা ক্ষমতা- 

সাঁন ব্যক্তিদের সচ্চ।রত্র ধেথতে চায়। উপ্রন্ত তার! চায় যে শ্রেণী ও পদ 

নিখিশেষে বয়স্কদের সম্মান কর। হোক। তরুণ উর্ধতন কমীদদের এটা উপলব্ধি 

করতে হবে। ] 

পিতাদের পুত্রের বাডেন ন। হয়ে এযাসেট হওয়া উচিৎ। ন! হলে পুত্র 
বলবে বা ভাববে যে নিজের ফ্যাখ:লর সঙ্গে তাকে তার বাবার ফ্যামিলিও 

মেইণ্টেন করতে হয়। এজন্য সমগ্র জ।বন প্রোডাকটিভ তখ। উপায়ী থাকতে 

হবে। প্রোডাকটিভ ব্যক্তিরা কখনও বুড়া হয় না। কর্মের চেয়ারে ব'সে 

মৃত্যু জেয়ের মৃত্যু। যারা পুত্রের পক্ষাণান এক প্রকার ইনভেষ্টমেণ্ট মনে 
করে ভাবেন ষে স্থ্দ শু্। আসল ফিরত আসবে, তাদের ব্যথ। পাবার জন্ত 

প্রস্তুত থাক। উচিৎ। বাত! দলের বাব! বা রাজ! হওয়। বাঞ্ছনীয় নয়। 

কোনও এক গুহকর্তার বাটিতে তার পিতার বিরাট তৈলচিত্র দেখে 

ডাকে এ বাটিটি তার পিতার তৈরী বললে তিনি সবিশ্ময়ে জিজাসা করেছিলেন 
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ঘে আমি ভা৷ জানলুম কি করে। গ্রত্যুত্তরে আমি তাকে রলেছিলাম যে তা' 
না হলে অতো বড়ো দামি তৈল চিত্র আপনি তৈরী করাতেন না। 

[ তবে পুত্রের সংখ্যা একটি না হয়ে বেশী হলে তার! বাটিটি ভাগাভাগিতে 
ব্স্ত হলেও পিতৃম্বতিতে তার! আগ্রহী হয় না। ভবিষৎ কলহ রুখতে এমন 

হাকষ। বাড়ি কর! উচিৎ, যার স্থায়িত্ব বেশী দিন নয়। বাটি তৈরী মাত্র স্ত্রীর 
ভবিষ্যতের জন্ত কর উচিৎ। পুত্রের শিক্ষাদান ব্যতিতেকে পিতার অন্য কিছু 
কর্তব্য নেই।] 

পুত্র পিতামাতাকে ভরণপোষণ না৷ করনে উহ৷ অন্তায় ব| পাপ। কিন্ত 
মাতাপিতা নাবালক পুত্র কন্তাকে অবহেল] করলে উহা! এদেশে অপরাধ । 

যে দুর্ভোগে কেউ নিজে ভূগেছে তা তার অন্যকে তূগতে দে ওয়! উচিৎ নয়। 
যে ব্যথা কেউ নিজে পেয়েছে সেই ব্যথ। অন্য কেউ ষেন তার কাছ থেকে না 
পাক়। [প্রায় দেখা যায় ঘষে এর উপ্টোটিই হয়ে থাকে । ] 

পুত্র একদিন পিতা হবেন। বধু একদিন শাশুড়ী হবেন। নিয়পন্দীর! 
একদিন উচ্চপদী হবেন। সেইদিন পূর্বেকার অন্বিধা ন্বরণ করে সেইগুলি 

দূর করা উচিং। আশ্চর্য এই যে__যুবকর! ভাবে তাঁরা কখনও বুদ্ধ হবে ন1। 

রাজপুরুষর! ভাবে যে তারা কখনও রিটায়ার করবে না। নিজেদের গ্রতি যে 
ব্যবহার প্রত্যাশা করা হয় সেইরূপ ব্যবহারই অন্যের প্রতি কর] উচিৎ। 
রাজপুরুষরাও ভুলে যায় যে, ষে জনগণ থেকে তার! এসেছে, সেই জনগণের মধ্যে 

কর্মশেষে ভার্দের ফিরে যেতে হবে। ক্ষণতাসীনব তুলে ফাঁন যে জনগণের 

মধ্যে তাদের আত্মীয় স্বজনরাও রয়েছে । মন্থাত্র অগ্ক্ষমতাসীনদের ছার] তারাও 
অনুরূপভাবে উৎপীড়িত হতে পারে। মিথ্যা মামলা-দায়েরকারীদের বুঝা 
উচিত যে তার! নিজেরাও মিথ্য। মামলায় পড়তে পারেন। প্রত্যেকের বুঝা 
উচিত যে অন্যদের মত তার নিঙ্েও মা বোন ও স্ত্রী কন্তা আছে। মনের 
এইবপ চিস্ত। অপরাধ ম্পৃহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গভার সহায়ক হয়ে 
থাকে। 
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॥ অপরাধ চিকিৎস। ॥ 

অপরাধীদের চিকিৎসার্ধে মানসিক ও দৈহিক এই উভয় চিকিৎসারই 
প্রয়োজন। বহক্ষেত্রে দৈহিক চিকিৎসার পূর্বে মানসিক চিকিৎসা ফলগ্রদ 
হয় নি। সাধারণ মানুষের মত অপরাধীরা স্থান দৌর্বল্য, রক্তের কম চাপ, 
নারভাম ব্রেক ডাউন প্রভৃতিতে ভূগে। দেহকে সুস্থ না করলে কোন উপদেশাদি 
বাকৃ-প্রয়োগ তথ। সাজেস.সন কার্যকরী হয় না। এজন্য প্রথমে এদের কোষ্ঠ 

বন্ধতা, দত্তের ও কের রোগ ও বায়ু দৌর্বল্য গ্রভৃতি থেকে মুক্ত ফরতে হবে। 
প্রয়োজনে পর্যাঞ্ধ প্রোটীন ফুড, হরমন ইনজেকসন ও ভাইটামিন ট্যাবলেট 

দ্বারা ভার্দের দৈহকে সবল করার পর বাক্-এয়োগগুলি ক্রিয়াশীল হয়। 
[ এদের ঘুম কম হলে ঘুমের উষধ দিতে হবে। ] 

[ এদের কর্মালমতার জন্য দায়ী ল্যাকটিক এযাসিড এদের দেহে স্বর 

পরিশ্রমে বেশী ক্ষরিত হয়। ইহ! বন্ধ করার জন্ত প্রয়োজনীয় নিউট্রেলাইজিও 
তথা বিপরীত ধর্মী প্রতিষেধক ওষধের ব্যবস্থার প্রয়োজন। কর্মালস মান্্যই 
অধিক ক্ষেত্রে অপরাধী হয়ে থাকে |] 

মানস্বিক চিকিৎসার পূর্বে ওদের মধ্যে অপরাধ স্পৃহার এবং উহার 
প্রতিরোধ শক্তির পরিমাপ জানা প্রয়োজন । এই জন্ত এই ছুইটিকে বিঙ্গেষণ 
করে ওদের প্রত্যেকটির পরিমাণ বুঝতে হবে। এজন্ত নিয়োক্ত ফরমূজাটি 

পুনরুদ্ধত করা হলো। ইকোয়েশন দ্বারা উহাদের অংশগুলির শক্তি অবগত 
হওয়া সম্ভব । তাহলে ওদের একটির ঘাটতি অন্তটির ধার] পুরণ করা যাবে। 

১-77--0(০2) 
[36 

[ও অর্থে সিচুয়েদন তথ। পরিস্থিতি," অর্থে টেণ্ডেম্সি তথ] প্রবণতা। এবং 
[২ অর্থে রেজিসটেন্দস পাওয়ার তথ। গ্রতিরোধ-শক্তি এবং 0 অর্থে ক্রাইম তথা 
অপরাধ বুঝায় । ] 

এই 9 এবং "? র সম্মিলিত শক্তি ['র শক্তির কম হলে মানুষ নিরপরাধী 
এবং তাহার বেশী হনে মানুষ অপরাধী হবে। উপরের ইকোয়েশন মত $ এবং 
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পু" এর সম্মিলিত শক্তি (3+2-5] ২" এর একক শক্তির [6]র কম হওয়াতে 
এ ব্যক্তি নিরপরাঁধী। কিন্তু উপরিউক্ত ২” তিনটি পথ শক্তির সমন্বয়ে 

সৃষ্ট । যথ। (১) হেরিভিটি তথা বংশাহুক্রম (২) পরিবেশ ও শিক্ষার্দীক্ষা 

(৩) এবং ভয় ও ভাবনা । এই জন্য [২ এর শক্তি বাড়াতে হলে উহার এ 

পৃথক তিনটি অংশ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে। 

21021067358 

[মু অর্থে হেরিভিটি তথা বংশানুক্রম্, চা. অর্থে এনভায়রনমেণ্ট তথ! 

পরিবেশ ও শিক্ষা দীক্ষা এবং ঢূ' অর্থে ফিয়ার অফ. কনসিকোয়েন্স তথ। ভয় এবং 

ভাবনা আদি এবং £ অর্থে রেজিসটেন্দ পাওয়ার তথা অপরাধ প্রতিরোধ শক্তি 

বুঝায়। এইখানে চু তথ! হেবিডিটির শক্তি কম হুলে উহ দূ, তথা পরিবেশ ও 
শিক্ষা দীক্ষা! এবং ঢ তথা ভয় ও ভাবন। অর্থাৎ শাস্তির ভয়াদি দ্বার পুরণ 
করতে হবে। ] 

উপরোক্ত কারণে অপরাধীদের চিকিৎসার্থে অন্থপন্ধান ও পরিদর্শন ও 

জিজাসাবাদ দ্বার উপরোক্ত প্রতিটি [মানসিক ] উপকরণগুলির কম বেশী 

শক্তি বুঝতে হবে। এজন্ত দের আশৈশব ইতিবৃত্ব পরিবেশ প্রভৃতি এবং মাতৃ 
ও পিতৃকুলের সমাক পরিচয় ও ওদের মানসিক গঠন ও অবস্থ। এবং ব্যবহারাদি 
জাত হতে হবে। 

[ মানুষ মাত্রের মধ্যে কমূ বেশী অপরাধ-স্পৃহ! মাছে । কিন্ত একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণ অপরাধ-ম্পৃহ। থাকলে মানুষ অপরাধী হয়। অপস্পৃহা এ নির্দিই মানে 
কষ থাকলে +_-0+ কিংবা “_-0 আদি চিহ্ন দ্বার] এবং উহা! এ মানের বেশী 

হলে “+0 কিংবা *+0% আদি চিহ্ন দ্বারা ইকোয়েসন করতে হবে। 

চিকিৎসার পূর্বে প্রত্যেক অপরাধীর হিহ্রিসিট, তথ] ইতিবৃত্ত পত্রে উপরোক্ত 
রূপে তদ্সম্পকিত একটি ফরমূল। যুক্ত রাখতে হবে। অপমস্পৃহ! অত্যুগ্র হলে 

ন্যুনতম প্রতিরোধ শক্তি তাকে রুখতে পারে না। সেই ক্ষেত্রে কার্করণ দ্বার! 

ওদের এঁ প্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে হবে। 

অপরাধীদের কম বেশী কষ্ট বোধ ও উঞ্ণবোধ আদি দৈহিক অধাড়তা, 
ওদের অলসতার ও তৎপরতার উপস্থিতির ক্রম তখা হার, ওদের আবিমিশ্র 

নিষ্ঠুরতা দাভিকতা গ্রভৃতির উঠানামার ক্রম, ওদের গুল ও গুচ্া বুষ্তিগুলির 
কমবেশী সংঙিশ্রণ তথা! ইদটার লকিও, এর পরিমাপ, গুদের কমবেশী 

ভাঁলোমঙ্গ প্রবণত। ও ভাবাবেগ এবং পূর্ব পরিবেশ ও বংশাচুক্রম' অবলোকন 
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অনুসন্ধান ও বিবিধ যাস্ত্রিক পরীক্ষা ছার। বুঝে ওদের অপন্পৃহার নির্দিষ্ট পরিমাপ 

করা সম্ভব৷ 
কিছু ক্ষেত্রে খোপকখন কিংব। বাক্য বা ভ্রব্য সম্পকিত ঠিমিউলান এবং 

ভাকে1 বা মন্দ ব্যবহারে তাদের মুখাকৃতির পরিবর্তন এবং অন্তান্ত অভিব্যক্তি 

হ'তে ওদের দ্রবাস্পুহা ও শোণিত ম্পৃহার পরিমাপ জাত হওয়া গিয়েছে। 

তাদের পূর্ব নিরাপরাধ জীবন সম্পফিত আলোচনা তাদের কম বেশী 
আগ্রহ বা অনাগ্রহ হতে এবং ভাদদেব মধ্যে অপরাধ সম্পকে লঙ্জা ও অনুতাপ- 

হীন প্রভৃতি নৈতিক অসাড়তা এবং তাদের পরিস্থতি বিশেষে ব্যবহার 

ও পরিক্রমণাদদি হতে ওদের অপন্পৃহার পরিমাপ জেনে ওদের শ্রেণী বিভাগ 

করা সম্ভব । ] 

বিঃ ভ্রঃ__এখানে উল্লেখ্য এই যে, প্রথম পর্যায়ের প্রাথমিক অপরাধীদের 

এই “অপরাধ তত্ব' পুস্তকটি পড়তে দিলে তারা নিরাময় হবে) এই পুস্তকটির 
বিষয়বস্ত ভাদের আত্মবিষ্লেষণেব সহায়ক হবে। এতে তাদের মনের এই সব 

দুর্বলতা গ্রকট হলে ছাদের অপরাধ-প্রতিরোধ শক্তি ফিরে আমবে। এতে 

তার! তুল ত্রুটি শুধরোবে এবং এ গুলিকে আর বাডতে দেবে ন1। 

মানুষের অপরাধ-ম্পৃহাঙ্ক 0] নিম্নোক্ত ইকোয়েশন বারা আরও স্থচারু- 

রূপে অবগত হওয়া সম্ভব | অবলোকন অন্ধাবন প্রশ্নোত্তর অনুমান অনুসন্ধান 

মনো-বিষ্লেষণ এবং তৎসহ যাস্ত্রক পরীক্ষা! দ্বারা অপম্পূহাঙ্ক হয়। শিশুর] 

তাদেব আবিভ্যক্তি [ ইনট্রসপেকপন ] প্রায়ই গোপন করে না। 
(975৯) 

বিবেচা বিষয় এই ষে সকল প্রকার অপরাধীকে পুনরায় চিকিৎস। ছার! 

নিরাময় কর] ষায় কিনা। আমার স্থৃচিস্তিত অভিমত এই যে, পৃথিবীতে 

চিকিৎসার অযোগ্য কোনও অপরাধী নেই । আমার বক্তব্য বিষয় নিয়োক্ত জীব- 

বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ কর! যাবে। তবে এই বিষয়ও ঠিক এই যে, শ্রেণী ভেদে 
ওদের চিকিৎসাও বিভিন্ন রূপ হবে। 

“গোল! পায়রা তথ] রক-পিজিওন থেকে কয়েক পুরুষের মধ্যে বর্তমান 

রঙিন পারাবতগুলি মনুম্য কর্তৃক কৃজিম নির্বাচন ছার! হুষ্ট হয়েছে। কিন্ত 

ওদেরকে জঙ্গলে মুক্ত করে দিলে পরবর্তী কয়েক পুরুষ বাদে উহার়। পুনরায় 
গোল! পায়রা তথা! রক পিজিওনে রূপান্তরিত হয় ।” 

ইহ! প্রমাণ কয়ে যে, নিরাপরাধী থেকে অপরাধী হই হলে বিপরীত 
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পরিবেশে এ পারাবতদের মত ওরাও পুনরায় নিয়পরাধী হুবে। মানুষের ক্ষেত্র 
উহা! এক পুরুষে ত্বক্পকালের মধ্যে সমাধ! হয়। কারণ দেহ অপেক্ষা মনের 
গতি বন্ছ গুণে ভ্রুত। 

[ সাধারপতঃ ধর্ম উপদেশ এবং শান্তি প্রদান দ্বারা অপরাধীদের নিরাময় 
করার চেষ্টা কর! হয়। এর দ্বার আজও পর্বস্ত পৃথিবীতে অপরাধীদের নির্যুল 
করা'পভ্ভব হয় নি। এই উভয় পন্থা ব্যতিরেকে অন্যান্ত পন্থা দ্বারাও তাদের 

নিরাময় করা সম্ভব । এই সম্বন্ধে এই “অপরাধ চিকিৎস। নিবন্ধে আমি বলবো |] 

বিঃ ভ্রঃ£--মপরাধীদের অপরাধসকল সাধারণতঃ ছুইটি মূল বিভাগে বিভক্ত । 
যথা ঃ যৌনজ ও অ-যৌনজ্র। যৌনজ অপরাধীদের মূল হেতু ও উহাদের 
চিকিৎসা পৃথক খণ্ডে পৃথকরূপে আলোচনা করবো । এই উভয় অপরাধীদের 

উৎপত্তির কারণ বিভিন্ন হওয়ায় উহাদের চিকিৎসাও বিভিন্ন হয়। 

অপরাধীর! [ অতি সৎ মানুষও ] স্বভাব অলম |" অতি সৎ'রা অলস সাধু। 

নিরপরাধী অলস ব্যক্তি ভিক্ষা করে। কিন্তু অপরাধী অলস ব্যক্তির। অপরাধ 
করে। এঙ্প্ত ভিখারীদেরও কাউকে কাউকে অপরাধী হতে দেখা যায় । কেউ 

ভিক্ষা না পেলে কটুউক্তি [ পাপ কার্য ] পর্যস্ত করেছে। পাপী অপরাধীর স্যরি 

সম্ভব । অপরাধীরা ভিথারীদের মধ্য থেকে বালক সংগ্রহ করে। ওরা স্বভাব অলস 

না হলে ওরা মতভাবে জীবন যাপন করতো। 

[ ভিখারী ও বেষ্ঠার নানাভাবে অপরাধার্দের সাহাষ্য করে। বহু পুরানো 

পাপী রাত্রে ফুটে শুয়ে থাকা ভিখারাদের মধ্যে আত্মগোপন করে। কোনও 

ভিখারী অপরাধী হলে ভিখারী সমাজের উহী। গর্ব । ] 

চিকিৎসার পূর্বে বুঝে নিতে হবে ষে অপরাধী বিশেষ ভার কোন পর্যায়ে 

আছে। অর্থাৎ তারা প্রাথষিক অপরাধী ব। প্রকৃত অপরাধী। প্রকৃত 

অপরাধীদের মত ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ন। হওয়ায় প্রাথমিক অপরাধীদের 
চিকিৎস! খুবই সহজ । প্রাথমিক অপরাধীদের সুপরিবেশে এনে উপদেশাদি 
বাক-প্রয়োগের ছারা! এবং তাদের অভাব ও প্রয়োজন আদি দুর করে তাদের 
নিরাময় কর! সম্ভব | তবে কিছু দিন যাবৎ এদের উপর সতর্ক ছৃষ্ি: রাখার 
প্রয়োজন আছে । এছাড়। শাস্তির ভয় ঘার। ও সছুপদেশ এবং অপকর্মের স্থযোগ 

বিদুরিত ঝরেও তাদের নিরপরাধী কর! গিয়েছে। অপকর্মে বাধ! পেল এর! 
প্রায়ই অপকর্ম করে না। এর সাধারণ মানুষ থেকে বেনী দূর সরে আসে নি। 

বিঃ আঃ--ঘল-নির্ভর স্থানীয় দৈব মন্তানরা ত্ব-পলীর বাইরে অপকর্মে লাহসা 
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হয় না। ওদের দল থেকে বার করে দূর স্থানে নিলে ওদের চিকিৎস! 
সহজ হয়। 

[ পু্ঃ পুনঃ বাক প্রয়োগ ও তদারকী এবং স্থদৃষ্টাস্ত ঘার৷ এদের হুক্ম বৃতি 
সবল করলে কু দৃষ্টান্ত ও কুসঙ্গের অবর্তমানে এদের স্কুল বৃত্তিগুলি আপনা থেকেই 
ছুর্বল হবে । ] 

এই ক্ষেত্রে বাকৃ-প্রয়োগ তথ! সাজেসনগুলি চোখা! চোখ। ও বহক্ষণ স্থাক্ী 

হওয়! দরকার | উহাদের দৃষ্টাস্ত স্বরূপ এইরূপ বল যেতে পারে ঃ তুমি নিশ্চয়ই 
ভালো হবে। তোমাকে ভালে! হতেই হবে। কত লোক ভালে। হলে। | আর 

তুমি তা হবে না। তোমার বংশ গাঁরম। তুলে। না, ইত্যাদি। এক|ধিক শবৰ- 
গুণির বিভন্ন রূপ বিন্তাম খার! বার বার উচ্চারণ করলে ৩1 মনে স্থায়ীরূপে 

প্রোথিত হ'য়। মিথ্যাও বারে বারে বললে উহা! সত্য রূপে প্রতীত হবে। 

অপরাধীদের চিকিৎস। করতে হলে তিনটি পন্থা! গ্রহণ কর। যেতে পারে। 

উহাদের ধথ!ঞ্মে আম বলেছি, পাঁরনৈশিক, খুঁধধগত এবং মানসিক 
চিকিৎসা । আমার মতে উহাদের তিনটির মধ্যে সমস্বয় করে নিতে পারলে 

আঁধকতর সুফল ফলবে। ক্ষয় ক্ষতি দেহিক ও মানসিক উভয় কারণে হতে 

পারে। এ জন্ত এদের ক্ষেত্রে উভগ্রবিধ চিকি২স। প্রয়োজন । এক্ষণে এইরূপ 

চিকিৎসার পূর্বে অপরাধীদের দঠিকরূপে শ্রেণীবিভাগ করে নেবার প্রযোজন 
আছে। ষে পদ্ধ'ততে অপরাধ-রোগীর চিকিৎসা! কর। হয় সেই পদ্ধতিতে নীরোগ 

অপরাধীদের অন্ততূক্তি প্রাথমিক ও প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎস। শাকরে তাদের 

চিকিৎস। ভিন্ন ভিন্ন প্রণাণীতে করতে হুধে। দৈহিক চিকিৎস কিছু অপরাধী 

রোগীদের উপর কার্ধকরী হলেও নীরোগ অপরাধীর্দের চিকিৎস! ক্ষেত্রে উহা 

কার্যকরী হয় না| তাই স্বভাব, অভ্যাস, মাধ্যম ও দৈবএবং তৎসহ শোণিতাত্মক 

ও সম্পত্তিক প্রভৃতি অপরাধীদের চিকিৎস। ভিন্ন ভিন্ন দূপে কর। উচিত হুবে। ] 
প্রথমে আমি নীরোগ অপরাধীদের অন্তর্গত প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসা 

সম্বন্ধে আলোচনা করবো । এদের মধ্যে বাক্তিত্বের কোনও পরিবর্তন দেখা 

যায় না» বরং এদের অপরাধ-রোগীদের এবং ধৈব অপরাধীদের ন্তায় শ্বাভাবিক 

মাঙষের মত দেখা যায়। এইজন্ত এদের চিনে নিতে কোনও অস্থ্বিধা নেই। 

আমার মতে যে প্রণালীতে একজনকে নিরপরাধ থেকে আমরা! অপরাধীতে 
পরিণত হতে দেখেছি, উহার উপ্টা। প্রণালী গ্রহণ করে আমর। পুনরায় তাদের 
নিরপরাধীতে পরিণত করে দিতে পারি। সাধারণতঃ একজন সং মান্যকে 
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নেশাভাক্ষ করিয়ে উহাদের হুক্ম স্বায়ুকে দুর্বল ব৷ ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে পরে 
ভাদের পুনঃ পুনঃ বাকৃপ্রয়োগ দ্বারা অপরাধীতে পরিণত করা হয়ে থাকে। 
অন্থরূপভাঁবে আমি মনে করি যে বিপরীত গুণসম্পন্ন উধধাদি ছারা! প্রথমে 
উহাদের মনের আধারতৃত ক্ষতিগ্রস্ত জুম্র্সাযুকে পুনর্গঠিত বা সবল করে তার 
পর উহাদের ধর্ষোপদেশ প্রভৃতি বাকৃপ্রয়োগ দ্বার] পুনরায় নিরপরাধ মানুষে 
পরিণত করা যায়। ৩বে যে ষে কারণে এ ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়েছিল 

সেগুলিকে পূর্বাহেই দূরীভূত করতে হবে। এইখানে বাসস্থান ও কুসঙ্গ সভূত 
পরিবৈশিক পরিবত্তনের কথাও ভূলে গেলে চলবে না। 

[ আমি প্রায় ২২টি প্রাথমিক অপরাধীকে ত্বায়ুর উপর কার্ধকরী ওঁধধ ও 

পথ্যের ব্যবস্থা করে এবং তৎসহ তাদের খাগ্াভাব প্রতৃতি দূর করে ও তার্দের 

স্থবিধামত স্থুপরিবেশে এনে পুনরায় নিরপরাধীতে পাঁরণত করতে 

পেরেছিলাম । ] 
এই প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসার্থে প্রথমে স্থান নিবাচনের প্রশ্ন 

আসে। তৎসহ ওদের অভাব দূরীকরণে কর্মসংস্থানের প্রশ্নও এখানে 
আছে। নিম্নোক্ত আখ্যান ভাগ হতে উহার মনস্তাত্বক প্রয়োজন উপলব্ধি 

কর যাবে। 

“কৃষকরা অবচেতন মনে ধরিত্রীর বুক হতে শশ্ত অপহরণ করে। এইভাবে 
তারা তাদের অন্থণিহিত অপস্পরহ! [দ্রব্য স্পৃহা! ] কৃত্রিম উপায়ে প্রতিদিনই 
বহির্গত করে নিজেদেরকে নিরপরাধ রাখে । এর! জমিজমা] রক্ষার্থে মাসসপিঠ 
[ শোণিত স্পৃহা! ] আদি শোপিতাত্বক অপরাধ করলেও চুরি চামারি অপরাধ 
তারা সাধারণতঃ করে না। অপরাধ স্পৃহা যে ভ্রব্য স্পৃহা এবং শোণিত 

স্পৃহাতে বিভক্ত উহা তাহা প্রমাণ করে। একমাত্র তাদের মধ্যে যার! 

ভূমিহীন দিন মজুর, তারাই মধ্যে মধ্যে ডাকাতি আদি অপরাধ অন্ত গ্রামে 
করেছে।” 

অন্যদিকে যার] উদ্তোগ শিল্পের শ্রামক তারা অবচেতন মনে ভাবে খে, 
তাদের কষ্টাজিত বা শ্রমা্জিত অর্থ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে অপরে তাতে 
ভাগ বসাচ্ছে। এক্ষেত্রে তার। এ মিল ও ফ্যাকটরীর মালিক বা অংশীদার মী 

হলে এদের এ মানসিক গ্রতিক্রিয়! অপরাধী স্ষ্টির সহায়ক হতে পারে। 
শ্রমিকর। কার্যস্থলে বাসস্থান ও সহজলব কুসঙ্গ [ নেশ। ভাঙ সহ |] প্রভৃতির 

কারণে এবং পারিবারিক আদর্শ হতে দূয়ে থাকায় অপরাধ অম্পাকিত প্রতিরোধ 
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শক্তি ত্বভাবতঃই হারিয়ে ফেলে। উপরন্ধ শ্রমিক বস্তীগুলিতে পারিবারিক 
প্রাইভেদী-বোধ বলে কোনও বস্ব নেই। [পূর্ব পৃঃ আঃ) 

[শহরে একই বাড়ির অন্ত এক ফ্ল্যাটে কারও বেশী! নারী সহ বষবাসে 

অন্তর্দের মাথা ব্যথা! নেই। কিন্ত গ্রামে পেই ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সামাজিক 
প্রতিক্রিয়া স্থ্টি হয়। সেখানে বেশ্। নারী ও বৃত্তিগত অপরাধীদের স্থান 
নেই। গ্রামে অতি দরিপ্র ব্যক্তিরও মাটির পাঁচিল ঘের! পর্ণ কুটারে পারিবারিক 

প্রাইভেপী সাবধানে রক্ষিত। উপরন্ত পারিবারিক প্রভাব প্রত্যেকের উপর 

কার্করী হয়। এদের আধিক বা অন্ত প্রয়োজনে কেউ না কেউ ভাদের 
সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে । ] 

উপরোক্ত কারণে আমর! রুষিপ্রধান স্থানে অপরাধীদের সংখ্া। নগন্ত দেখি। 

কিন্ত উদ্চোগ শিল্পের প্রসার পারিবারিক আদর্শ হতে বিচ্যুত করে মানুষকে 
তখুনি অপরাধী না করলেও তাদেরকে অপরাধীমূখী করে। গ্রামাঞ্চল ও 
শিল্পাঞ্চর স্থানের অপরাধের পরিসংখ্যান থেকে এই সত্যটি প্রতীত হবে। 
নিয়ে এই সম্পর্কে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত কর! হলো । 

“বিগত মহাযুদ্ধের ময় মনুয্যক্কত ছুভিক্ষকালে আমি কলিকাতা মহা 
নগরীতে উপস্থিত ছিলাম । এই মহা মন্বস্তরের সময় আমি বহু নরনারীকে 
হা! অন্ন, হা হন্ন করে, ছুটি খেতে দেবে গো” বলে খাবারের দৌকানেরই 

নীচে ফুটপাতের উপর শিশু পুত্র সহ দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। 
কিন্তু ভা সত্বেও তারা৷ একাকী কিংব! দলবদ্ধভাবে সেই খাবারের দোকান লুঠ 
করার চিন্তাও করেনি। 

[ আমি অনুসন্ধান করে জানি যে এদের প্রত্যেক ব্যক্কিই আশেপাশের 
গ্রামাঞ্চলের চাষী ছিল। এদের মধ্যে একজনও কোনও শিল্পে নিযুক্ত ছিল 
না। এই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্পাঞ্চলে প্রতিটি শ্রমিকের জন্ত খাস্ 
সম্পকিত রেশনের বরাদ্দ করা হয়েছিল । আমার বিশ্বাস এব! শিল্পাঞ্চলের 

শ্রমিক হলে তার] এই ভাবে না মরে এ সকল দোকান লুঠ করে তাদের 
প্রয়োজনীয় খান সংগ্রহ করে নিত। 

এই জন্ত কোনও এক বালকের মধ্যে অপরাধ-ম্পৃহা ফ্খো গেলে তাকে 

শিল্পাঞ্চলে এনে শ্রম শিল্পে নিযুক্ত করলে ফল বিপরীত হবে। অক্ন সংস্থানার্থে 

এদেরকে পারিবারিক আদর্শ ও সংসর্গ থেকে দূরে সরানো উচিত হবে ন|। 

আমার মতে তাদেরকে শহর থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে এনে কৃষিকার্ষে ও হান্কা 
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কুটির শিল্পে নিযুক করেই মাত্র নিরপরাধী করা সম্ভব। ভূমির মালিকান। 

বোধ গ্রামের লোকদের মধো আত্মসম্মান বোধ আনে। 

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে আরও বুঝ! যায় যে, কৃজিম উপায়ে মন হতে 

অপন্পৃহা বহির্গত করে দিয়েও মান্ষকে নিরপরাধ করা সম্ভব। আমরা 
প্রতিদিন নানাভাবে আমাদের সংগৃহীত অপরাধ-স্পৃহা [ যৌন স্পহাও ] কৃত্রিম 
উপায়ে নির্গত করে দিয়ে নিজেদেরকে নৃস্থ রাখি। 

গত মহা! যুদ্ধের সময় আমি পুলিশে বহাল থাকা কালে এলাকার ১৯টি 
দ্বাঙ্গাকারী যুবককে চেষ্টা করে দৈনিক বিভাগে ভতি করে দিয়েছিলাম। 

যুদ্ধাবনানে ফিরে এসে তার! একপ মার-পিঠ ব। গুগামীর অপরাধ করে নি। 
এদ্দের কষেক জনকে হিং জন্ত শিকার, দুর্গম পর্বতারোহণ বা বিপজ্জনক 

ম্পোর্টস প্রভৃতিতে নিযুক্ত করেও আমি অনুরূপ ফল পেয়েছি । [ লিজার-গ্যাপ 

পুতি দ্বারা ] (9 
এইভাবে মামি দেখেছি ঘে যুদ্ধে গিয়ে অধিক মাত্রায় এবং শিকার 

গ্রভৃতিতে মধ্য রাত্রিতে এবং খেলা-ধুলায় কম মাত্রায় শোণিত-স্পৃহা নিফাশিত 
করে ওরা নিরাময় হযেছে । [ শো ণতাত্বক অপরাধী ] এজন্য এদের শোণিত 

স্পৃহার পরিমাপ বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
[ সাম্পতিক অপরাধী পুরানে। চোরদের কিছুকাল ইনফরমার রূপেচোর 

ধরানোর কার্ধে নিযুক্ত রেখে দেখা গিয়েছে যে, কিছুদিন পর তারা নিজের। 
আর চুরি করতে পারে নি। চোর ধরার কার্ষে কিছুটা সৎ-প্রেরণা থাকে । 
এই সতপ্রেরণার আগমন তার উল্ট! বুতত অপরাধ স্পৃহাকে ধীরে ধীরে অপ- 

সারিত করে তাকে নিরপরাধী করে। ] 

“কোনও এক বালক অপরাধীকে আমি এইবূপ ভাবে নিরাময় করি। 
বালকটি স্থবিধা পেলেই এর ওর পকেট থেকে পয়সা চুরি করতো । এবিষয়ে 

তাকে নিরস্ত কর! অসম্ভব ছিল। আম তাকে এ চুরির পয়স। দিয়ে কাঁচা 
মাল কিনিয়ে খেলন। তৈরী করতে শেখাই। তার হাতে প্রচুর পয়সা! ধরিয়ে 
তার ছারা নানারপ জিনিস কিনতাম। ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি ঘত্র তত্র 
টাকা পর়দ। ছড়িয়ে রেখেছি । এতে এ বালক সহজেই এ পয়সা চুরি করতে 
পারতো । এই বালকটি মারফৎ বহু দরিঞ্র বালককে সাহায্য পাঠাভাঁম। 

(8) সাহিত্য ও দাটকাদি ও দেপভ্রমণ এবং পর্বতার়োহ্ণ ও ক্লাবও উপকারী । 
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ওরা সত্যই অভাবী কিন! তার অহুমদ্ধানের ভারও এ বালকটিয় উপর দেও! 
হয়। 

সারা রাত্রি সে এ ঘরের জ্রব্য ও ঘরে এবং ও ঘরের ভ্রব্য এ ঘরে এনেছে। 
তাকে সোজাস্থজি জিজ্ঞাস করেছি যে ওই দিন সে কি কি চুরি করেছে। 
উত্তরে মে বলেছে যে সে আমার বাগান থেকে ছুটো কাঠাল মাত্র চুরি করে তা 
বিক্রি করে সিনেম। দেখেছে । ] 

পরে একে ভ্ত্রবাদ্দি পাহারা ও চোর ধরার কার্ষেও নিযুক্ত করেছি। 

এই ভাবে বালকটির বাড়তি অপস্পৃহা কখনও অসং কখনও মৎ পথে 
নিষ্ষাশিত হতে থাকে | কাজ কর্মের মধ্যে তার কর্ষালসতার উপশম ঘটে। 
দান ধ্যান দ্রব্য পাহার। ও শ্রমশিল্পের কারণে তার মধ্যে আদর্শ স্থান পায়। 

তার মধ্যে উৎস্থক্যেরও আবির্ভাব ঘটে। ধীরে ধীরে তার নৈতিক অসাড়তা 
বিদুরিত হুয়ণ সে তার বিগত দিনের অপকর্মের জন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে 
খাকে। [ অবস্-_-তংপূর্বে এর দৈহিক চিকিৎসা করা হয়েছিল। 

উল্লেখ্য এই যে কর্মালস অপরাধীদের কর্মন্বারা৷ তৎপরত] এনে উহ! দূর কর! 
বিধেয়। কিন্ত--এই সকল কর্মে তাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন এবং পছন্দা- 
পছন্দ বিবেচন৷ করতে ছবে। আশ্চর্য এই যে রাষ্ট্রীয় কারাগারসমূহে তদনুষায়ী 
বিভন্ন কর্ষ ও শিল্পার্দির বাবস্থা নেই। কার! কর্তৃপক্ষের শ্রমিক বিজ্ঞানের 

[ ইনভাসট্রপ্াল সাইকোলজী ] সামান্যতম জ্ঞানও 'নেই। আমি এই সম্বন্ধে 
নিম্নে সামান্য একটি ধারণ! দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। 

"ওদের কর্মকাল [ ৬01২ 9, ] কে প্রয়োজন মত ছুই কিংবা 
চার ভাগে ভাগ করে উহাদের মধ্যবর্তা কালে কম বেশী বিশ্রাম ক্ষণ [ 169 

১995৫ ] দিতে হবে। এতে ল্যাকটিক এ্যাসিভ দ্বার। এর] অবক্রাস্ত তথ। 

ফেটিগড হবে না। ভারী কার্ষে বেশক্ষণ এবং হাক। কাধে কম ক্ষণ বিশ্রামকাল 

দিতে হবে। 

[ কয়েদীদের শিক্ষার্দীক্ষা, অভ্যাস এবং দেহ ও মনের গঠন মত তাদের 
উৎপাদক তথ! প্রোডাকটিভ এবং অন্থৎপাদক তথ। নন-প্রোডাকটিভ কর্ম দিতে 

হবে। রাজ মিশ্্রীরা উৎপাদক কার্য এবং জোগাড়েরা অঙ্গৎপাদক কর্ম 

করে। ] 

চুলচেরা কাজে [ 4০০০1৪€০ ] প্রথমে কম গতিতে ও পরে গতি বেশী কর! 

, উচিত। কিস্ত ভারী কাজে প্রথমে ভ্রুত গতিতে স্থুরু করে পরে গতি কথ 
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করতে হবে। এ বিধয়ে তাদের ভাড়না করলে এদের দেহ ও ধনে ক্ষতি হয়ে 

থাকে। উপরস্ক উহাতে উৎরষ্ট ব্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হয়ে বাতিল ভ্রব্যাদির 
সংখ্যা বৃদ্ধি হয়| যঙ্ত্ের উৎকর্ষতার অভাবে [ উৎকষ্ট যন্ত্র না থাকলে ] 

সাধারণ হ্ত্ের ব্যবহার চাতুর্ধ তাদেরকে শিক্ষ। দেওয়া বিধেয়। 
এখানে প্রয়োজন কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন | ভুলে 

গেলে চলবে না ষে পরিশ্রম লাঘবের জন্াই যন্ত্রের সি । এই জন্ত আনুষঙ্গিক 

ত্র যস্ত্রা্ণি [০০1৪ ] মূল যন্ত্রে নিকটে হাতের নাগালের মধ্যে থাক! চাই। 
[ ষস্ত্রপমাবেশ ] সম্ভব হলে যন্ত্রের সহিত চালকের উপবেশন স্থান [962] 

সংযুক্ত রাখতে হবে। একটি যন্ত্রে অত্যন্ত শ্রমিক'কে অন্য যন্ত্রে নিশ্প্রয়োজনে 
নিযুক্ত কর। উচিত হবে না। কারণ--অধিক দিন একটি যন্ত্রে কার্য করলে 
তারা এ যন্ত্রের সহিত প্রায় একাত্ম! হয়ে যায়। উপরম্ত এ যন্ত্রের প্রতি 
একট। অধিকার ও মযতা-বোধ তার্দের এসে যায। এঁ যন্ত্র কখন খারাপ 

হবে তা তার! শব্ধ শুনে বলে দিতে পারে। এতে এ যন্ত্রে তাদ্দেব কোনও 

দুর্ঘটন। ঘটে না। উৎপাদিত ভ্রব্যার্দিব প্রতি একট] মালিকানা বোধ আসাতে 
বাজারে উহার কাটতির জন্ত গর্ব করে ওর] বলেছে; এ প্রব্যা্দি আমাদের 

ফ্যাকটারীর তৈরী বলে এতো! মজবৃত ও সুন্দর । ওদের ওই মনোভাব ওদের 
প্রতি অসদ ব্যবহার দ্বার! ন্ট কর! উচিত নয়। 

কোনও ভারী ব্রধ্য একত্রে টানতে হলে লম্ব! ও বেঁটে লোকদের উচ্চতা 
মত পর পর সাজাতে হবে। লম্বাদের স্থমুখে এবং বেঁটেদের পিছনে রাখতে 
হবে। এ ভ্রব্য মোজ! না টেনে আকা বাঁকা টানলে এ যৌথ পাঁরশ্রম কম 

হবে।" 
[ এখানে কারখানানমূহে স্থঠু আলোর ব্যবস্থা! ও গরম বা ঠাণ্ডা বায়ু চলা- 

চলের বিষয়'ও অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । বাইরের তাদের পরিবারবর্গের নংবাদা্দি ও 

ভাদের সম্থত। সন্বন্ধেও তাদের প্রয়োজন মত জানাতে হবে । ] 
উপরোক্ত রূপ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিশ্রমে অপরাধীদের অভ্যন্ত কয়ে বহু 

উৎকট অপরাধীদের নিরাময় কর! গিম়েছে। কল-কারখানার সাধারণ 

শ্রমিকদের সম্বন্ধেও উহ] সমভাবে প্রযোজ্য | এতে শ্রযিকরা কখনও কোনও 

অপরাধমূলক কার্য করবে না| বাঁটী থেকে কারখানাতে আসতে তাদের 
বাড়তি পরিশ্রম হস্ন। পরে পুনরায় কারখানায় এদে ভাদের পরিশ্রম শুরু 

হয়। এই জন্ত কর্মস্থলের নিকট ওদের আবাসঙ্ছল থাকা উচিত। নি্বিত্ত 
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ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে কর্ম বিভাজন সাবধানে করা উচিৎ। বক্তব্য বিষয়টি 
নিম্নোক্ত আখ্যান হতে বুঝা যাবে। 

“মধ্যবিত্ত তরুণদের মধ্যে অর্থনৈতিক এ্যারিষ্টোক্রেসীর বদলে একট 

মানপিক গ্যারিস্টোক্রেমী তথ। অভিঙ্গাত্য বোধ এমে গেছে। এদের অনেকের 
অর্থ প্রাপ্তিতে বেশী আগ্রহ নেই। এরা! চায় ত1 হচ্ছেইউনিফর্য, এসোসিয়েসন, 
ষ্টেটান ও বিহেভিয়ার [এর! চায় উদ্দী, পদ, সঙ্গ ও সং ব্যবহার ] এমনিতে এর! 

কোনও ড্রেন পরিষ্ারে রাক্গী হবে না। কিন্তু নীল পোষাক, গ্যাস মাস্ক ও 

হাতে দত্তান। ও গাম বুট পরে তা করতে তার] রাজী। কিন্ত তাদের সঙ্গে 
অন্য সমপর্যায়ী বাক্কিদবেরও যোগ দিতে হবে। [এপমোসিয়েঘন] এর! একত্রে ষে 

কোনও নীচু কর্ম করতে ইচ্ছক। সোল! হাট ও নীল “গগলস” ও হাফ প্যান্ট 
পরে গলায় চায়ের ফ্ল্যাক্ক ঝুলিয়ে বু ছণ্ট। ট্রাকটার চালাতে এন্দের আপত্তি 
নেই। 

কেনিও এক জুট মিলে এদ্দের কয়জনের জন্ত পৃথক ঘরে ভদ্র ট্রেনার়ের 
অধীনে পৃথক তাতের ব্যবস্থা করি। ওর] উপরোক্ত ভাবে একজে কয়জনে 

পাটের ফেঁসে। মাখতে অরাজজী হয় নি। মন্ধ্যায় সাবান দ্বারা গা ধুয়ে এরা 
পরিফার প্যাণ্ট কোট পরে সিনেমা! দেখতে যেতো । 

[ বহির্বঙ্গের মত রাহ্গণ কায়স্থাদ্দি মধ্যবিত্তরা বাঙ্গল। দেশে নিম্ন শ্রেণীদের 
সঙ্গে গাগা জমিতে হাল চাষ না করে পরভৃূক তথা পরগাছা। জীবন যাপন 
করাতে পঙ্গু! অঞ্চলে শ্রেণীগত অসমত! বেশী উগ্র ।] 

কিছুটা অলস হওয়ায় কোনও কোনও ব্যক্তির রি-এ্যাকমন টাইম তথা 
প্রতিষ্রিয়া-কাল কম। এজন যন্ত্র এগিয়ে এলে এরা ভ্রুত হাত না সরাতে পেরে 

দুর্ঘটনাতে পডে। এদের দেহ তাল [ 703০5 ২5000 ] কম থাকাতে যহ্ের 

গতির সহিত মত] রাখতে পারে না। এক্ন্য সহজেই তারা পবিশ্রান্ত হয়। 

[ এদের দুর্ঘটনা-প্রবণতাকে প্রোণনেস্ টু এক্সিডেন্ট বলা হয়। ] উপরস্ত এদের 

কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী তৎপরতা এবং দীর্ঘস্থায়ী অলসতায় ভুগে। অধিকক্ষণ 

এক টান! পরিশ্রম করতে এদের কেউ কেউ অক্ষম | 

উপরোক্ত কারণে প্রতির্দিন একটু একটু করে এদের কর্মকাল বাড়াতে 

হবে! প্রথম সপ্ত।হে দশ মিনিট দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্ধ ঘণ্টা ও এভাবে এক 
মাসে আট ঘণ্ট। কর্মকাল তোল! ষাবে। এদের স্বাভাবিক দেহ-তালের সহিত 
সমতা রেখে বঙ্ত্রের গতিও প্রথমে কমাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে ঘন্ত্রের 

১৭ 
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গতি বাড়ালে অভ্যাস দ্বারা ওদের দেহ-তালও তানুযায়ী বেড়ে যাবে। 

ষস্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস দ্বার। এদের প্রতিক্রিয়া-কাল”ও সবল কর সম্ভব। 
রোগীদের হাসপাতালের মত অলস ব্যক্তিদের চিকিৎসার্থেও ইনভাসট্রি যুক্ত 

হনপিটল তৈরি করা উচিৎ । 

মান্নষ সাধারণতঃ অলস জীব। বাধ্য না হলে কেউ কাজ করে না। উহা 

মানুষের আদি স্বভাঁব। প্রকৃতি ওদের সক্রিয় হতে বাধ্য করাতে মান্য আজ 

সভ্য । প্রকৃতি উৎপীডন করলে জীব-বংখ ধংস হয়| [ যথা £ ভাইনোসেরাস ] 

প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করলে ওরা অভ্য।স বদলা । ওতে ওরা দেহ মন বদলে 

নৃতন জীব হয়ে থাকে । [তাই-সংশোধনার্থে দণ্ড দানের বদলে প্রভাব 

বিস্তারের বেশী গ্রপ্জোজন। ] পাঁরবর্তন অর্থে আমর! অভ্যাসের বদল বুঝি । উহ! 

ভিতর ও বাহির উভয় স্থান হতেই আসে । কিন্তু জোর করে উপর হতে উহা 

চাপানে ক্ষতিকর হয়। [ভাই রিভেলিউমন অপেক্ষা ইভ লউধন বাঞুণীয় । ] 
বিঃ দ্রঃ পুরানো পাপীদের দেহে বেশী ল্যাক্টাক এ্যাসিভ ম্বরণে তান্রে 

মধ্যে কর্মালসতা আসে । উহা! পেশীকে আক্রান্ত বরে মাসকুনশাব ফেটাগের 

সহিত [ কিছুক্ষেত্রে ] নারভাম ফেটাগেরও স্ষ্টি কবে। ওই ল্যাকটাক খ্যাসড্ 

পেশীতে যুক্ত উপন্থাযুব স্থানু-মুখিত। তথ! না ভ-প্লেট ক্ষতিগ্রস্থ তথ] এযাফেপে ও &. 

করে। তাতে কেন্ত্রীয় স্াধূ-সংস্থা হতে প্রস়্োজনীয় বিছ্যাৎ প্রবাহ পেশাগুলি 
আহরণে অক্ষম হয়। ফলে অপরাধী মানুষ স্বপ্নশ্রমে অলম ফি“বা জড 

হয়ে পডে। 

নিরানন্দ ও ভয়াতুর ভাব হতে উদ্ভুত মানসিক ফেটাগ এই দৈহিক এবং 

ন্না়বিক ফেটাগের সঙ্গে যুক্ত হলে ওই ক্ষতি আবও দ্রুত ঘটে । 
উপরোক্ত ক্ষতি হতে রক্ষ। পেতে মনুষ্য দেহ ওই ল্যাকটীক্ এযা'সঙ্চ 

অক্িডাইজড করে মাইকোজন নানক রস তৈরী করে উহাকে নিউট্রেলাই দড্ 

করে। কিন্ত সাধারণ মানুষের মত উৎকট অপরাধীরা ব্যক্তিত্বের পশ্চাদগাতী 

পরিবর্তন হেতু স্বায়বিক দোষে ওই ক্ষতিকর বেশী ল্যাকৃটাক খ্যাসিড, ধাবণ 
করতে বা। উহ। মাইকোজন রসে রূপান্তরিত করতে অক্ষম হয়। সেই ক্ষেত্রে 
ওদের দেহে প্রতিষেধক বিপরীত ধর্মী ওষধ প্রয়োগে ওদের ওই জ্যাকটিক 
খ্যাসিড, নিউট্রেলাইজড. [ সমীকরণ ) করতে হবে । এই ক্ষমতা। ওদের মধো 
কিম উপায়ে বাড়ালে উহ! তাদের জড়তা সহ কর্মালসতা৷ বিদূরিত করে। 
ওই ভাবে উহ! তার্দের কর্ম কুশল করে নিরপরাধী করতে সাহাধ্য করবে। 
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এইজন্য অপরাধীর্দিগকে কর্মে নিযুক্ত করলে উপরোক্ত তিন প্রকার 
ফেটাগ তথা বর্ম-কলাস্তি, রেষ্টপজ, তথ। বিরতি-কাল, বোরভম তথা একঘেয়েমি, 

ইনসেনটিভ, কর্মলিপ্লা, ডিপ্রেসন তথা মনোবনমন, ভাবালুতা, ্যাটিচিউভ, 

তথা দৃষ্টিভঙ্গী, ইনহিবিনেস, অবক্লাস্তি, দৈহিক ভারসাম্য, দ্বয়ং-ক্রিয়তা, 
পৌন:পুনিকতা, দ্বরাঙ্গীত। তথা বাই-ম্যাহুয়েল, প্রভৃতি বিবেচন। করতে হবে। 

| মত্প্রণীত শ্রমিক-বিজ্ঞান দ্রঃ ] (0 

বিঃ দ্রঃ উল্লেখা এই যে মাছের মত মাহুষের দেহেও বিছ্যুৎ-শক্তি জাত 
ও প্রবাঁহত হয়। [ ইলেকট্রোডি৪-গ্রাফ. ও ইলেকন্রো থেরাপি ভ্্ঃ ] প্রত্যেক 

মান্গষের দেহে বাতা বহনার্থে বৈছ্যাতিক যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। মোটা 
ও রোগ। এবং পেশীবহুণ ও চাবযুক্ত ব্যক্তির বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-শক্কিও 

বিভিপ্ন। প্রটোপ্লাম তথা জীন সারের সুক্স নলগুলির বৈদ্যুতিক রোধের 

পরিমাণ প্রতি মিটারে ১০১২ গুহমের মত। 

বান প্রকারের ভোপ্টের তডত প্রবাহে এও কম্পমানে মানষের দেহের 

বিভিন্তা'শে বিভিন্ন বূপ প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষের ত্বক বাতীত হস্ত ও পদে 

বৈদ্যুতিক ধোধ ২৫৭ হম এবং স্কন্ধের মধ্যনর্তী স্থানে উহার পরিমাণ ১০* হতে 
৫০০ ওহমেব মত। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে তদসম্পকীত বিাভন্ন রূপ প্রতিরোধ 

শক্তি ও প্রতিক্রিয়া বিবেচ্য । অস্ত ও বহিঃ ঠ্িমিউলাস সমৃহও [ন্য ও পর-বাক্ 
প্রয়োগে ] কিছু প্রতিকূল বা অনুকুল বিদ্যুৎ প্রবাহ স্ষ্টি করে। 

বুঝ] যায় যে হ্থচিন্তা ও ন্থৃকর্ম প্রশ্ছুত সংপ্রেরণার হাক্ধ। বিদ্যুৎ প্রবাহ 

মন্তিফষের প্রতিরোধ-সম্পকীত ক্ষেত্র তথা এরিয়। সুগঠিত এবং কু-চিস্তা ও কু-কর্ম 

প্রস্থছত অপরাধ-স্পৃহার ভারি বিদ্যুৎ প্রবাহ উহাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। 

উপদেশ আদি সত্বাক্ গ্রয়োগ সমূহ মন্তিক্ষের বিভিন্ন বোধ-সম্পর্কীত ক্ষেত 

স্থগিত করার জন্যে বিছ্যুৎ প্রবাহ স্থষ্টি না করতে পারলে বার থেকে কৃত্রিম 

উপায়ে কষ্ট প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ প্রবাহ মস্তিষ্কে প্রয়োগ করে উহার তদ্ 

সম্পক্ীত স্থানটি সবল করা সম্ভব। অপরাধীর্দের সমগোত্রীয় মনোরোগীদের 
চিকিৎসাও এই রূপে কর! হয়। বিবিধ প্রকার এক্স-রে আলোক রশ্মি দ্বারাও 

এরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব। [তবে ওগুলি এখনও গবেষণা সাপেক্ষ । ] 
চি শপ: প্র আসত শত স্পা শপ. প্র 

একটি ঘোড়াকে চাবুক মেরে বা মগ্ধপান করিয়ে বেশী দুব দৌড় করানো! যায়। কিন্ত 
তাতে তার দেহ মন অচিবে ভেঙ্গে পডে। মানুষকে ইনসেনটিভ দ্বার। কার্য করালেও তার অবস্থা! 

ওইনপ হবে। 
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কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে হবে ষে অপরাধ স্পৃহার ভারি বিছ্যৎ প্রবাহের পুনঃ 
প্রবেশ দ্বারা এ গড়া স্থানটি পুনরায় না ভাঙ্গে। 

উল্লেখ্য এই যে, কম পরিমাণে য৷ উপকারী বেশী পরিমাণে তা 
অপকারী। তাই হান্কা বিদ্যুৎ প্রবাহ উপকার এবং ভারি বিদ্ধ্যুৎ 
প্রবাহ অপকার করে। [তড়িৎ প্রবাহ দ্বার! মানুষের কিছু রোগ 

নিরাময় করা যায়। ] 
মনের নহিত মস্তিষ্ষের সম্পর্ক সম্বন্ধে গবেষণা আজও সাধন। স্তরে রয়েছে। 

বল। বাহুল্য ঘে মনের আধার মস্তিক্'কে বাদ দিয়ে মনকে কল্পন। করা যায় ন|। 

[ মান্থষ মাত্রই শ্বভাব অলস হওয়ায় পরিশ্রম লাঘবে যন্ত্রের হুঙ্টি। তাতে 

সভ্যতার উন্নণ্ত। অপরাধীদের কর্মালসতা তুলনায় বেশী। এজদ্য কয়েদখানায় 
যাস্ত্রিক পরিশ্রমের প্রচলনের প্রয়োজন আছে । ] 

সর্বশ্রেণীর প্রাথমিক অপরাধীদের চিকিৎসা উপরোক্তরূপে করা সম্ভব 

হলেও এরূপ চিকিৎস! প্ররুত অপরাধীদের প্রতিজনের ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়, 

কারণ প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তার! ভিন্ন প্রকৃতির 
হয়। অপকর্ষ তার! স্তাদের জন্মগত অধিকার তথ! বুঁত্ুগত ব্যবসায় মনে 

করে। 

এদের অপরাধ ভীবনের মধ্যে অপরাধ বিরাম দেখ। যায়। অপরাধ বিরাম 

কালে তার। প্রায় নিরপরাধী মানুষের মতন হয়ে যায়। এই সময়টুকুতে 

তাদের উপদেশাদি দ্বারা ওদের এ অপরাধ বিরাম-কান পর্যায়ক্রমে 

বাড়িয়ে তাদের নিরাময় করা সম্ভব। অন্য সময়ে তাদের কোনওরূপ সৎ 

উপদেশ দান নিরর্থক হবে। একটু লক্ষ্য করলেই এদের অপরাধ-বিরামকাল 

এলো কিন তা বুঝা যায়। এই সময়ে তাদ্দের অধিক পরিশ্রমেও অভ্যস্ত করা 
যেতে পারে । এই সময়ে বাক-প্রয়োগ ও উষধাধি প্রয়োগে তাদের এই অপরাধ 

বিরামকাল বাড়ানো সম্ভব। 

বিঃ ভ্রঃ-_অপরাধীর! সাধারণ মানুষের মত ব্যাধি আদিতে তৃগে। তাদের 
দৈহিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্তও ওধধের প্রয়োজন হয়। উৎকট অপরাধীদের 

ত্বভাব বন্ত মান্ষ ও পশুদের মত হয়। সাধারণ মানুষণ ক্রমান্বয়ে অধীরাধ-গ্রবণ 

হচ্ছে। তাই পূর্বের মত কম ডোজ ওষধ মেবনে উপকার হয় না। পশুদের 
মত ওদেরকে একই ওুঁষধ বেশী ডোজে দিতে হবে। সং ব্যক্তিদের অবশ্ত 
মাত্রাধিক বধ সেবন নিশ্রয়োজন। কারণ ওদের মধ্যে সর্ব বিষয়ে প্রতিরোধ 
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শক্তি বেশী থাকে। [পুরুষদের অপেক্ষ নারীদের প্রতিরোধ-শক্তি বেনী ] 
অপরাধীদের রোগ মুক্তিতে কম বেশী ডোজের ওষধ সেবনের ফলাফল লক্ষ্য 
করে ওদের মধ্যে কম বেশী অপস্পৃহার পরিমাপ করা যায়। 

[ কোনও এক পুরাতন পাপী হাজত ঘরে মস্তিষ্কের যন্ত্রণায় কাতর হয়। 
শ্বাভাঁবিক মানুষের ক্ষেত্রে একটি টেবলেট সেবনে এ রোগের উপশম হয়েছে। 

কিন্ত অপরাধীর নিরাময়ার্থে এ একই উধধের তিনটি টাবলেট সেবনের 
প্রয়োজন হয়েছিল। তবে ওদের অপরাধ বিরাম কালে এরূপ ব্যবস্থার 

প্রয়োজন নেই। ] 

কিন্তু এই বিষয়ও সত্য এই ষে মহাপুরুষরা মনোবলে ও প্রকৃত অপরাধীর! 
অন্ত কারণে বিনা ধধে নিরাময় হয়। পুরুষর্দের অপেক্ষা! নারীদের রোগ 
প্রতিরোধ শক্তি বেশী থাঁকে। প্রকৃত অপরাধীদের জন্তদের মত বন হতে 

ওষধ সংগ্রহ করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু উৎকট অপরাধীর! তাদের কষ্টহীনতার 
জন্য তাদের রোগ সন্বদ্ধে সচেতন নয়। ওদের আশ্য়দাত্রী ।বেশ্কারাও ওই 

বিষয়ে ওদের সচেতন করতে অক্ষম । 

দৈহিক চিকিৎসার পর অপরাধীদ্দের মানসিক চিকিৎস। করা উচিৎ। 
নচেৎ বায়ু দুর্বল থাঁকাতে বাক-প্রয়োগ ও উপদেশাদি কার্যকরী হয় না। ওদের 
পারগেটিভ দ্বার কো্& পরিষ্কার করতে হবে। দাত ঠোঁট ও উদর রোগ 

ও স্থাযু দৌর্বল্য ও রক্তের চাঁপ হতে ওদের মুক্ত করতে হবে। তারপর ওদের 
প্রতি মানসিক চিকিৎসা প্রযোজ্য হবে। [ অপরাধ রোগীদের ক্ষেত্রে উহ! 

অবস্ঠ প্রয়োজনীয়। ] 

আরও উল্লেখা এই ষে, প্রকৃত অপরাধীদের অস্ততূক্ত স্বভাব, মধ্যম ও 

অভ্যাস অপরাধীদের রোগ মুক্তিতে ঘথাক্রমে বেশীমাত্রায় মধ্যমাত্রায় এবং স্বক্ন 
মাত্রায় উষধসমূহ সেব্য হয়ে থাকে । কিন্তু দৈব অপরাধী, প্রাথমিক অপরাধী ও 
অপরাধী রোগীরা সাধারণ মানুষের মত হওয়ায় ওদের প্রায়ই সাধারণ মানুষের 

মত চিকিংস। করতে হয়। ] 

বিবিধ গ্র,পের হরমন ইনজেকসন ভাইটামিন ভিফিসিয়েন্সীর ওষধ এবং 
অন্তান্য উষধ প্রয়োগ অপরাধীর্দের সম্পর্কে বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার স্থযোগ 
মাছে। উপরন্ত একই ওঁধধ পুরুষ ওনারীর্বের সমভাবে কার্ধকরী নাও হতে পারে। 
ইহ! দেখ। যায় যে কোকেন গুষধ নারীকে বেশ্তা। ও পুক্রষকে চোর করে। 
[ অযৌনজ এবং যৌনজ বিভক্তি ইহ! প্রমাণ করে।] ওঁধধ নিশ্চয়ই অপরাধ 
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প্রতিরোধ শক্তি সম্পকিত হুক জায়ু যথাক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ ও পুনর্গঠিত করতে 
সক্ষম। স্থ কিংবাকু উপদেশ আদি বাক-গ্রয়োগ দ্বার দেহজাত বিপরীত . 
ধর্মী হরমন ওই কারণে ভালে! বা মন্দ বধের কার্য করে। তাহলে বার থেকে 
ওইরপ বিভিন্নধ্মী ওধধ প্রয়োগে মানুষকে ভালে! বা মন্দ করা নিশ্চয়ই 
সম্ভব। 

[ সমধ্মী উঁধধে বেখি ভোছে যে বোগ হয়, উহার কম ভোজে মানুষের 
সেই রোগ মারে। বিপরীতধর্মী উধধে এক ওধে যে. বোগ হয় তার 
বিপরীত উষধে এ রোগ সারে । এই উভয়বিধ উষধ দ্বার! ওইবপ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা কর। যেতে পারে। 

অধিকাংশ অপরাধীদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিবিধ চিকিৎসা কারকবী হলেও 
শেষ পর্ায়তৃক্ত £ুউৎকট প্ররুত অপরাধীদের চিকিৎসা! 'সম্পূর্ণ ভিন্নৰপে করতে 

হবে। নিয়ের আখ্যান ভাগ থেকে বক্কব্য বিষয় বুঝা যাবে। 

এই সকল শেষ পর্যায়তুক্ত উৎকট অপরাধীদের মধো বাক্িত্ের প্রিব্ন 

অত্যন্ত উৎকট। ওইজন্য ওদের মানগক ও দৌহুক ভারসামা বিপরীত রূপ 

দৃষ্ট হয়ে থাকে। 

এদের ক্টবোধ কম ও স্পর্ণবোধ বেশী এবং উঞ্ণবোধ কম ও শৈতাবোর 

বেশি। ওদের এ সকল বোধ স্বাভাবিক মানুষদের এ সকল বোধের ঠিক 

উপ্টা। ওদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী তত্পরতা ও দীর্ঘস্থায়ী অলসত] দেখা যায়। 

ওই অপরাধীদের হুম্বৃত্তি দুর্বল এবং স্বুল বৃদ্ধি প্রধল | ওদের 'মধো াম্ম- 

সম্মান জান লজ্জা সরম এবং অনতাপ-বোধ অন্নপস্থিত | 

উপরোক্ত কারণে ওদের চিকিৎসা কার্য সামগ্রিক ভাবে কর সন্ত নম। 

ওদের উপরোক্ত প্রতিটি বৈশ্ষ্ট্য তথ! সিম্পটমের জন্য পুথক পৃথক চিকিৎসার 

প্রয়োজন হয়ে থাকে । অর্থাৎ ওদের উপরোক্ত প্রতিটি সিম্পটমের পৃথক 

চিকিৎসার গ্রয়োজন। 
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বাবে। উহাদের মধ্যে উপ্টো হয়ে যাওয়া বোধ তথ বৃতিসমূহ পুনরায় 
পূর্ান্গরূপ করে ওদের চিকিৎস1 করতে হবে। 

প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীদের চিকিৎস! সমগ্রভাবে করার আমি পক্ষপাতী 
নই। আমি মনে করি যে, এদের মধ্যে দৃষ্ট গ্রতিটি দোষ বা গুণের জন্য পৃথক 
পৃথক রূপে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। পৃথক পৃথক চিকিৎস। দ্বারা 

এদের প্রতিটি গুণ বা দোষ অস্তহিত হলে এই সকল অপরাধীও সামগ্রিকভাবে 
নিরাময় হয়ে যায়। এই সকল অপরাধীর মধ্যে আমর বহু দোষ বা গুণ দেখে 

থাকি। প্রকৃত অপরাধীদের এই সকল দোষ বা গুণ উহাদের আহ্ুক্রমিক 
চিকিৎসা সহ নিয়ে উদ্ধত করা হলো। 

(১) ইহাদ্দের মধ্যে অত্যধিকরূপে আমর! দৈহিক অসাডত। দেখে থাকি। 

এদের কষ্টবোধ অত্যধিক কম তত ইতিপূর্বেই বলেছি। অনুরূপভাবে এদের 
ন্গর্শবোধ অতীব উগ্র দেখা গিয়েছে। অন্থদিকে এদের শৈত্যবোধ থাকে 

অত্যধিক এবং উষ্ণতাবোধ থাকে অস্বাভাবিকরূপে কম। এইবপ অবস্থার 

কারণ সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচন করেছি। 
এই সকল দৈহিক অসাড়ত] দূর করার জন্ত পর্যায়ক্রমে এদের গরম ও ঠাণ্ডা 

জলে সান করানে। উচিত। এছাড়া এদের নিয়মিত ব্যায়াম, খেলা-ধূলা ও 

ম্যাসেজেরও প্রয়োজন আছে। খাগ্সমূহ যে মাহুষ মুখ দিয়েই খায় তা নয়, 
চর্মকোবসমুহ দ্বারাও মানুধ খান আহরণ করে। এইজন্ত নিয়মিতরূপে 
কিছুকাল বেসম, বাদাম, সর বাট] ব। কাচ। ছুধ মাথলেও চর্মকোষগুলি এমনিই 
সতেজ হয়ে উঠবে । এই ভাবে এদের দৈহিক অনাড়তা দূর করলে এরা পুনরায় 
সহজ মান্ষে পরিণত হবে। এর কারণ এই দেহকোষসযূহ অতাধিকরূপে 
সতেজ হয়ে উঠলে উহার তড়িৎবার্ত। উহার্দের মস্তিষ্কের আনুক্রমিক বোধ স্থান 

সমূহকেও এভাবাম্িত করে দেয়। এ'ছাড। এদের কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখ ও দত্তের 
দোষ নিবারণ কর1ও প্রয়োজন আছে। 

অধুনা! দূষিত সাবানের ব্যবহার দেহ-চর্মের ক্ষতি করে অপরাধীর সংখ্যা 

বাড়ায় । উহা নারীদের যৌন স্পৃহা! বধিত করে তাদের ব্যাভিচারিণীর সংখ্যা 
বাডায় । 

(২) এদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী তৎপরতা এবং দীর্ঘস্বায়ী অলসতা] থাকে। 
দৈহিক অসাড়তার কারণে এদের মধ্যে কর্মালসতাও দেখা গিয়ে থাকে । এইজন্ত 
কাঠুরে, ছুতার মিস্টি গ্রভৃতি শ্রমিকদেব স্তায় এর অধিকক্ষণ স্থায়ী একটানা 
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কাজ করতে পারে না। সার! দিন ধরে কাজকর্ম করতে অভ্যন্ত হলে এর! 

কখনও চুরি প্রভৃতি অপকার্ধে নিষুক্ত হয়ে বিপদ্দের ঝু'কি নিত না। এদের যা 
কিছু তৎপরত। তুবড়ির ফোয়ারার ন্তায় নিমেষের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। 

এইজন্য এককালীন বিশ-পচিশ মিনিটের অধিকক্ষণ সময়ের জন্ত তার! প্রায়ই 
কর্মতৎপর হতে পারে না। এদের এই বিশেষ দোষ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বেই 

আলোচন। করেছি। 

এই কারণে এদের দিয়ে একদিনে অধিকক্ষণ কাজ করানে। উচিত হবে না । 

প্রথম দিনে এদের মাত্র কুড়ি মিনিটের জন্ত কাজ করালেই চলবে। এইভাবে 

প্রতি সপ্তাহে ধীরে ধীরে দশ মিনিট করে এদের কার্যকাল বাড়িয়ে এদের বহুক্ষণ 

যাবৎ একটান! কাজে অভ্যস্ত করাতে পারলেই এদের কর্মালসতা৷ দূর হবে। 

তাতে তারা সৎকর্ষার্দি করে সৎ্জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে। তাদের দ্বার আর 
অপরের কোনগ দ্বব্যাপহরণ করা সম্ভব হবে না। এইভাবে মহজেই ধীরে ধীরে 
এদের নিরপরাধ মানুষে পরিণত কর! সম্ভব হবে। 

(৩) ইহাদের মনের স্ুপ্্ম বৃত্তিসমূহ হূর্বল এবং স্থল বৃত্তিসযুহ সেই 
অনুপাতে স্বল থাকে । এইজন্য এদের মধ্যে নৈতিক অসাড়তার আধিক্য 

দেখ! যায়। এই নৈতিক অসাডতার কারণে এদের মধ্যে অনুতাপ, লঙ্জাসরম 

এবং আত্মসম্মানের আমর] অভাব দেখে থাকি । এগ্ছাড়া এদের কর্মসযূহ সদাই 
সুল বৃত্তিপ্রন্থত হয়ে থাকে। সুক্ষ বৃতিগ্র্তত কোনও কাজকর্মে এরা কখনও 
লিপ্ত হয় না। 

এদের সহিত সং ব্যবহার করলে ও এদের স্থপরিবেশে রাখলে এনং তৎসহ 

জেলে বেগার ন। খাটিয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিলে স্বাভাবিক-ভাবেই এদের 

আত্মসম্মান বোধ ফিরে আসবে । এদের অজ্ঞাতে এদের উপর কৌশলে কড়া 

নজর রেখে মুক্ত অবস্থায় এদের হাক কুটির-শিপ্প ও চাষবাসের কার্যে নিযুক্ত 
করারই আমি পক্ষপাতী । সছৃপদেশ এবং সৎ পরিবেশও এদের মধ্যে অনুতাপ 

এনে দিতে পারে। 

শীতবাগ্য, শিল্পাকল! প্রভৃতি মানুষের সুক্ষ বৃত্তিগ্রস্থত হয়ে থাকে। কিন্ত 

মাস্থষের অপকর্মসমূহ উহাদের স্থুল বৃত্তিগ্রন্ত হয়ে থাকে। শিল্পকল৷ ও 

গীতবান্ডের প্রতি এদের মন আকুষ্ট করতে পারলে তাদের হুক্মবৃতিসমূহ অত্যধিক 
পরিচালনার ছার। সতেজ ও সবল হয়ে উঠতে বাধ্য । এইভাবে এদের সুক্ষ 

বৃত্িসযূহ সবল হয়ে উঠা মাঝ তাদের এ সুত্র বৃতির বিপরীত স্কুল বৃতিসমূহ 
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সেই অন্ধুপাঁতে আপন] হতেই ছুর্বল বা! নিক্রয় হয়ে যেতে বাধ্য । এদের দিয়ে 
মধ্যে মধ্যে দানধ্যান করালেও এদের মধ্যে নৈতিক আদর্শের মান বেড়ে যেতে 

পারে। এদ্রের বিবিধ সংগঠন-কার্ষে নিযুক্ত করণেও স্থৃফল ফলে থাকে । এইভাবে 

ধীরে ধীরে যে তাদের নিরাময় কর! সম্ভব ত1 পরীক্ষার দ্বারা আমি অবগত 
হয়েছি | 

[ এই চিকিৎস। পরোক্ষভাবে করতে হবে। ভগবানকে ভক্তি করে।--এ 
কথা বলার দরকার নেই। তাদের আবাস-নংলগ্র মন্দির রাখো । অপরকে 

সেখানে বারে বারে ভক্তি জানাতে দেখলে উহা! ভাদেরও মন স্পর্শ করবে। 
দেওয়ালে আক! ছবি দেখেও দূর হ'তে গীত শুনে উহার পরোক্ষ প্রভাবে তাদের 
হুম্মবৃত্তি সবল হবে। একটি সুস্ষবৃত্তি সবল হলে ওদের অন্য সুস্ববৃত্তিও সবল 
হবে। ধর্ষ উপদেশ প্রথমে তারা শুনে না। বদ হবার স্থযোগ শুধু নষ্ট করে 

দিতে হবে। তাই নেশার দ্রব্য না পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে । ] 

(৪) এর মধ্যে অলসতা, ভ।বপ্রবণত, দান্িকতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি 

বৃত্তি সুলভাবে স্থান পেয়ে পর্যায়ক্রমে উহার! তাদের মনের মধ্যে উঠানামা কবে 

থাকে। এই সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমি ব্যাখ্যা সহ আলোচন! করোছি। 
উপরোক্ত চিকিৎস। দ্বারা এই বিশেষ অবস্থা হতে তারা মুক্তি পেতে পারে। 

এদের অনুকুল বাক্-প্রয়োগ [ মাজেস্শন ] দ্বারা পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে এদের 
অবহিত করলেও সুফল ফলৰে। তবে িশ্ষে চাতুর্ষের সহিত এদের উপর 
বাকৃ-প্রয়োগ সমূহ এমন ভাবে কার্ধকরীবূপে প্রয়োগ কর। দরকার খাতে এর! 

আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে অবগত না হতে পারে । তবে, শিরাখয়ের পথে 

অগ্রসর হওয়া মাত্র, এরা যে অপরাধা ছিল__সে সব পুরানো৷ কথ! তাদের বারে 
বারে মনে ন। করিয়ে দেওয়াই ভালো । 

[ আমাদের পূর্বতন জমিদারী মাদরাল গ্রামে প্রান ৬* বিঘার উপর 

অবস্থিত একটি দর্ঘাকার পাড় এইরূপ পরীক্ষাব জন্য আমি বেছে নিয়েছি। 

এই পাড়টির আয়তন গ্রার ২৫ বিঘ| এবং উহা উচ্চতায় একতণার সমান হবে। 

এ পাড়ের উপরের উচু-নীচু ভমিতে উঠলে হনে হয় উহা! বাংলার বাহিরের 
কোনও এক স্থান। আমি কয়েকটি প্রকৃত অপরাধীকে সংগ্রহ করে নিরপরাধ 

ব্যক্তিদের সহিত তার্দেরও এখানে চাষ-বামের কার্ধে নিষুক্ত করে অনুরূপ 

চিকিৎসার দ্বার! বিশেষ স্থফল পেয়েছি । এখানে এসে এর! একটা স্থান 

সম্পর্কীয় আকম্মিক পরিবর্তন অন্ুভব করেছিল। [ ডাইভারন্যানাল থেরাপী ] 
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অথচ এই পরিবর্তনের জন্য সমতল বাঙলার বাহিরে নীত হবার কোনও গ্লানি 
এর! অনুভব করে নি। এই পাড়ে ছুইটি বডে৷ দেনমন্দির এক্ষণে নিথিত 
হয়েছে । কারণ ভারতীয় অপরাধীরাও ধর্মের প্রভাব হতে মুক্ত নয়। এইজন্ত 
সাষান্ত প্রচেষ্টার ছার! এদের মধো ধর্মভাব আনা সম্ভব। এদের মধ্যে আদশ 
আনবার জন্ত এই মন্দির ছুইটির প্রয়োনও ছিল। এই স্থানের কার্ধাবলী 
সম্বন্ধে আমি যে ফিলিম তুলেছি তা এইরূপ চিকিৎসার সাফল্যের প্রমাণরূপে 
বাবার কর! ঘেতে পারে । এইখানে অপকর্ম করার স্মযোগগুলি প্রথমে নষ্ট 
কর। হতে|। 

এই বিস্তীর্ণ পাড়ের বিভিন্ন স্থানে আমি ছাঁপরার ঘর, মেটে বাতি, স্থাস্ঠ 
অট্টালিকা-__এই ত্রিবিধ ভননই নিমিত করিয়ে রেখেছি । প্রারভ্ভে এই সকল 
অপরাধীরা হবদৃষ্ঠ অট্টালিকা পছন্দ করে নি। এইজন্য কদধ ছাপরার ঘরে 
আমি প্রথয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা করি। কারণ, এদের স্সায়ু তথা মন যতটা 

সইতে পারে তার বেশি সওয়ালে ভাব! এমনিই ভেঙে পড়বে। পরে অবশ্থ 

সইয়ে সইয়ে তাঁদের আমি যথাক্রমে ভালে! মেটে বাড়ি এবং স্বদুশ্ট অট্টালিকায় 
স্থানাস্তরিত করি। 

প্রথম প্রথম এর! ছুই-একটি ফল পাঁকড চুরি করে যে বিক্রয় না করেছে 
তাও নয়। কিন্ত এতে বাধা না পেয়ে তারা শীঘ্ত বুঝেছিল ষে এই সব তাদেরই 
সম্পতি। [ মালিকানা-বোধ ] তখন তারা এ সকল ফসল উৎপাদন করে 

বিক্রয় করতে থাকে । আমি তখন এদের বেশি করে পারিশ্রমিন্ দিতে থাকি। 

অগচ তাদের উৎপাদিত ফসলের উপর কোনও দাবি করি না। কিন্তু পরে 

এ/জন্ত এর! লঙ্জিত হয়ে উঠে নিজেরাই আমার গাঁডিতে বন্ত মল ও ফসল তুলে 

দিয়েছে। এই লজ্জাভাব তাদ্দের মধো দেখা মাত্র আমি বুঝি যে এর! নিরাময়ের 

পথে এগিয়ে চলেছে । ] 

সাধারণভাবে প্রত [ 1910660 ] অপরাধীদের চিকিৎস! পম্বন্ধে উপরে 

বলা হলো৷। এইবার উহাদের মধাকার স্বভাব, উৎকট অভ্যাস এবং যধাম- 

অপরাধী ভেদে উহাদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। টা 

মধ্যে যা কিছু তফাৎ ত। অপন্পৃহার পরিমাণের , 

শ্বভাব-অপরাধীরা অত্যধিক অপস্পৃহা! জন্সগত্তভাবে প্রাপ্ত হয় ব'লে 

উপরোক্ত চিকিৎসা সহ এদের জন্য ন্ায়ুর উপর কার্ধকরী ওষধ নির্ধারণের 

প্রয়োজন আছে। এমন কয়েকটি ওষধ ও খাগ্য আছে যা অপরাধ অম্পকীঁয় 
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ন্বায়কে স্তিমিত করে দিতে পারে। সম্ভবতঃ ইহারা কোনও উপকারী রস- 
পিণ্ডের রম নির্গত করলে উহা! ধমনীর মাধ্যমে দ্বায়ুকে প্রভাবাদ্বিত করে 
অপরাধীদের নিরাময় করে। এতঘ্যতীত কৃত্রিম উপায়ে সৎ প্রেরণার আধিক্য 

এদের মধ্যে এনে উহার প্রবাহ দ্বারা এ সকল উপকারী হুরমন জাতীয় রস 

নির্গত কর! যায়। এই অবস্থায় সেই উপকারী রন ধমনীর মাধ্যমে পূর্ব বণিত 
উপায়ে স্থুল স্থাযুকে ছূর্বন এবং সুন্ষ স্বায়ুকে প্রবল করে। ] 

বিঃভ্রঃ অপরাধীর বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী নিবন্কসযূহে 
আমি বহু শ্রেণীবাচক তালিক। উদ্ধৃত করেছি। সেই সকল তালিক। থেকে বুঝ! 
যাবে যে, অপরাধিগণ মূলতঃ অপরাধ-রোগী ও নীরোগ-অপরাধীতে বিভক্ত | এই 
নীরোগ-অপরাধীরাও আবার ছুই ভাগে বিভক্ত, ষথা- প্রাথমিক ও প্রকূত। 
এই প্রকৃত অপরাধীরাও যথাক্রমে স্বভ[ব, অভ্যাস, মধ্যম প্রভৃতি উপশ্রেণীতে 

বিভক্ত । এছাড়া এই স্বভাব, অভ্যাল, মধ্যম প্রভৃতি অপরাধীদের প্রতিটিই 

উহাদের ব্রব্য ও শোপিতস্পৃহা অনুযায়ী সাম্পতিক, শোণিত-সাম্পতিক ও 
শোণিতাত্মক উপশ্রেণীতে বিভক্ত। এই সকল কাবণে অপরাধ-চিকিৎম! 

পদ্ধতিসমূহ জটিল হতে জটিলতর হতে বাধ্য । 
কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত সভ্য জগতের ধারণা ছিল ষে দৈহিক গীড়নই 

অপরাধীদের অন্যতম ওঁধধ | কিন্তু সৌভাগ্যের বিষন্ন এরূপ ধারণ। ঘর্তমান 
শতাবীতে পরিত্যক্ত হয়েছে। .দৈহিক পীড়ন যে মানুষের আত্মমম্মানেরও 

হানিকর একথা! সকলেই জানেন। আত্মসম্মান জ্ঞান ও চক্ষুলজ্জাই 'মান্থবকে 

বহুবিধ অপকর্ম হতে বিরত রাখে এবং এই ছুটির অভাবে মান্গষ আর মানুষ 
থাকে না। তবে ভয়ের ও বাধার প্রয়োজনও সর্ব ক্ষেত্রেই আছে |] 

মনের সহিত দেহের চিরন্তন সম্বন্ধ থাকায় দৈহিক অসাড়তা বিদুরিত 

হ'লে নৈতিক অসাডতাও দূর হয়। এই দৈহিক ও নৈতিক অসাড়ত। ছাঁডা 
কর্মালসতা অপরাধীদের আর একটা দৌোষ। বহুক্ষণ স্থায়ী একটান। 

কাজকর্ষ করতে যে অপরাধীরা অক্ষম এ কথ পূর্বপরিচ্ছেদে বল। হয়েছে। 

চিকিৎস। হিসাবে অপরাধীদের প্রথমেই একটান। কাজ করতে বাধ্য করা উচিত 

হবে না। আমার মতে কঠোর বাধ্যবাধকতার মধ্যে আত্মসম্মান নেই। 
তাতে আছে শুধু লক্জা ও গ্লানি । মানুষ যখন এই লজ্জা ও গ্লানির ৰাইরে 
এসে পড়ে তখনই ভাদের মধ্যে স্থান পায় নৈতিক অসাড়তা৷ | ইহার অবশ্টভভাবী 
ফলন্বরূপ প্রাথমিক অপরাধীরা কারাগারে এমে উৎকট অপরাধীতে পরিণত 
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হয়। এ বিষয়ে অবস্ত কুসঙ্গাদিও এদের সাহাধ্য করে। কারাগারের মধ্যে 

অভ্যাস অপরাধীদের চিকিৎসা নিম্োক্তরূপে করা যেতে পারে। এদের 

চিকিৎদায় নিয়ো ব্যবস্থাটি প্রণিধান-যোগ্য । [ সর্বশ্রেণীর প্রাথমিক ও প্রকৃত 

অপরাধীদের প্রারভিক চিকিৎস! এইব্পে সমাধ। কর। উচিত |] 
থাক্ঠ নিরূপণ, নিয়মিত মান, মেসাজ, ব্যায়াম ইত্যাদি অপরাধীদের 

চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ হওয়। উচিত। এর ছারা তাদের শ্থায়বিক দৌর্বল্য 
বিদূরিত হয় এবং মনের প্রতিরোধ-শক্তিয় বৃদ্ধি ঘটে। এই সকল বিষয়ের 
সহিত এদের শিক্ষার জন্থ স্কুল প্রভৃতির এবং কুটার-িল্পের ব্যবস্বারও প্রয়োজন। 

এই সব কারখানায় খাটিয়ে নিয়ে এদের মাসিক বা সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক 

দেওয়া উচিত। কাজকর্মের জন্ত পারিশ্রমিক পেলে এদের আত্মসম্মানের হানি 

হয় না। উহা! তখন তার। শতাধীন চাকুরি মনে করে। শ্রমশিক্পের মধ্যে তারা 

জীবিকার সৃম্ধান পায় এবং একটু একটু করে কর্মকাল বাড়িয়ে বহুক্ষণ একটানা 
কাঁজকর্মেও অভ্যন্ত হয়। 

পাগলদের হাসপাতালের ন্যায় অপরাধীদের মধ্যে যার] “ম্বভাব-অলস' ব্যক্তি 

তাদের অলমতা! দূরীকরণার্থে ওয়ার্কশপ-কাম-হসপিটাল স্থাপন করা উচিত। 
এখানে গ্রতি সপ্তাহে একটু একটু করে এদের কর্মকাল বাড়াতে হবে। সেই 
সঙ্গে প্রথমে এদেব দেহের ব্রিথিম তথা কর্ম তালের সঙ্গে সামপ্রস্য আনতে 

ধীরে ধীরে মেসিনের গতি বাড়াতে হবে। এর ফলে তাদের কর্মালসতা দূর 
হয় এবংনতার। নিরপরাধীর্দের মত সহজ মানুষ হয়ে উঠে। হাক্কা হোম ইন্ভাস্তির 

মাধামে এই স্বপ্লকাল কার্ধ তাদের দিতে হবে । প্রতি সপ্তাহে কয় মিনিট করে 

কর্মকাল বাড়িয়ে এদের বৎসরাস্তে আট ঘণ্ট। দ্রুত কর্মে অভ্যস্ত করাতে হবে। 

খেলাধুলা এবং আোদ-প্রমোদ দ্বার! এদের ভুলিয়ে রাখাও প্রয়োজন । এছাড়া 

“ভেপার বাথ.”-_ পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা] জলে ত্নান ও নিয়মিত ব্যায়াম 

অপরাধীদের রক্ত চলাচলের সহায়ক হয়। উহা চর্মকোষগুলিকে সতেজ করে 

তাদের দৈহিক অসাড়ত! বিদূরিত করে। দেছের সঙ্গে মনের অঙ্গা্জি সম্বন্ধ 
থাকার ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৈতিক অসাড়তাও বিদুরিত হয়। এভাবে 
আমরা অপরাধীদের অন্যতম দৌষলকল, ষথা-_মৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, 
কর্মালসতা প্রভৃতি দোষ দূর করতে পারি। এরূপ চিকিৎসার সঙ্গে সদ্বাবহার, 
সংসঙ্গ ও উপদেশাদির ছ্বারা অভ্যাস-সপরাধীদের সহজেই নিরাময় কর। যায়| 

এই সব অপ্রাধী সমাজের কাছ থেকে বিসৃশ ব্যবহার পেয়ে থাকে । এর 
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ফলে ভার সভ্যসমাজ থেকে দূরে চলে যায় এবং নিজেদের জন্ত পৃথক একটি 
সমাজ তৈয়ারি করে। স্যবহার এবং উপদেশার্দি অপরাধীদের পূর্বসমাজ 
সম্বন্ধে সচেতন করে তাদের মধ্যে অন্থভাপের স্ষ্টি করে। অন্থতাপের হেতু 
এদের মধ্যে আত্মসম্মান ও লজ্জাবোধ |ফরে আমে । ফলে, ধীরে ধীরে উহা 
এদেরকে নিরপরাধী করে তুপে। এরূপ ।চকিৎস] দ্বারা অপরাধীদের আকৃতি 

পর্যন্ত [বিপরীত হরমন ক্ষরণে ] যে, বদলে যায় নানারূপ পরীক্ষা ছারা এরূপও 

দেখ গেছে। 

অভ্যাস-মপরাধীর্দের চিকিৎসা সম্বন্ধে বল! হলো। এইবার মধ্যম- 

অপরাধী ও উৎকট অপরাধীদের চিকিৎস। সন্বন্ধে কিছু বল যাক। এই বিশেষ 

চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্বপ।রচ্ছেদে বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। পূর্ব- 
পরিচ্ছেদে বাড্তি অপন্পৃহ। ভিন্ন প্রণাশীতে নিষ্কা'শত করে অপরাধী-বিশেষকে 

কিরূপে পুনরায় নিরপবাধী করা যায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পুরানে। 

চোরদের ইনফরমার বানিয়ে আমি একপ অনেক পরীক্ষ। করি। চোর ধরার 

কাজে ষেমন কিছুট। অপস্পরহা। থাকলে ভাপ হয়, তেমন এই সব কাজের মধ্যে 

কিছুটা আধর্শ বা সংপ্রেরণারও প্রয়োজন । এই কাজে একদিক দিয়ে যেমন 

বাড়তি অপস্পৃহার নিফ্ষাশন ঘটে, অন্থদিক দিয়ে তা সৎপ্রণালীতে প্রবাহিত 

হওয়ায় কিছুটা আদর্শ ৪ সংপ্রেরণাও আশয়ন করে। 

অভ্যাস, মধ্যম এবং উৎ্কট.অপরাধাদের চিকিৎস।-পদ্ধতি সম্বন্ধে বল] হ'ল। 

এইবার শ্বভাব-অপরাধীর্দের চিকিৎস। সম্বন্ধে কিছু বলা! যাক। এই" স্বভাব- 

অপরাধীর্দের চিকিৎসা! অতি কঠিন ব্যাশর। পুরাকালে মানব-দানব বিধায় 
এদের মেরে ফেলার রীতিই প্রচলিত ছল। ওধধার্দি দ্বারা এদের বহুক্ষণ 

পর্স্ত ঘুম পাঁড়িরে রাখলে নফল পাওযা ধেতে পারে। এদের চিকিৎসার 
জন্য ক্বায়ুর উপর কার্ধকরী ওষধের প্রধোজ্জন। আমসিড পিকরিক, ইগ.নেশিয়া, 
জেলসেমিয়াম প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ওষধাদ দ্বার এবং তৎসহ বিভিন্ন গ্র“পের 
হরমন ইনজেকশন দিয়ে এদের নিরাময় করা গেছে। এ'ছাড়া এদের দ্বেহা- 

ভান্তরস্থ আহুক্রমিক রস-পিগড (গলা) গুলির রসের হাঁস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে এদের 
অপস্পৃহা। নি্নগামী কর! যায় বলে আমি মনে করি। আযালোপ্যাথির ্ধ্যে 
ভাইটামিন এবং হরমন প্রয়োগ রোগী অপরাধীদের অব্যর্থ উধধ। কিন্ত দক্ষ 
ভাক্তারদের পরামর্শ মত এইগুলি ব্যবহার করতে হবে। 

নারী-মপরাধীর1 কখনও ম্বভাব অপরাধী হয় না৷) এন্থলে তার! ষে ত্বভাব- 
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বেস্তা হয় এ কথ পূর্বে বল! হয়েছে। ম্বভাব-অপরাধী ন! হলেও এদের মধ্যে 
অনেক অভ্যান-অপরাধী এবং অপরাধ-রোগীর সন্ধান মিলে। নারী অভ্যাস- 

অপরাধীদের অনেকের মধ্যেই কিছুটা পুরুষালী ভাব দেখা যায়। পুরুষ হ'তে 
নারী এবং নারী হ'তে পুরুষ হওয়ার কাহিনী পৃথিবীতে বিরল নয়। কারণ 
নারী এবং পুরুষের যৌন ব্যবস্থার মূল ব্যবস্থা একই। এই কারণে নারী- 
অপরাধীদের মধ্যে নারী-সুলভ ভাব ফিরিয়ে এনে তাদের মানসিক “চিকিৎসার 

ব্যবস্থা করলে জ্ফল ফলবে বলে আমি মনে করি | গ্লাগ্ড বিশেষের হাস-বুদ্ধি ও 

হরমনের তারতমা নারী অপরাধীর [ মনোরোগ ] স্ষ্ট করতে পারে। 

প্রকৃত অপরাধীদের চিকিৎসা-পদ্দতি সম্বন্ধে বল! হ'ল। এবার অপরাধ- 

রোগীর্দের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু বল। যাক | 'প্রথমেই নির্ণয় কর! উচিত এদের 

এই রোগের মূল কারণ। এই রোগ ব্যক্তিগত কিংবা! বংশগত তাও জানা 

দরকার। অনেক সময় বংশগত মাদকতা! ও উন্মাদনা ও এই রোগের স্থা্টি করে। 
কিছু কেত্রে মানদিক কারণেও ইহা! উপগত হয়। মনোবিশ্লেষণের পর বাক্- 

প্রয়োগ এবং ওধধাদ ঘার! মানসিক রোগের প্রকারভেদে মানসিক রোগ সারান 

যায়। পূর্বপরিচ্ছে্দে মানসিক রোগ অন্বদ্ধে অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 

কয়েক ক্ষেত্রে ছ্ন্বরত বিচ্ছিন্ন মন রোগীর মানস পটে থেকে তাকে যন্ত্রণ। দেয়। 
এর হিষয়বস্ত জান! থাকালে তাঁকে বাকৃপ্রয়োগ দ্বারা সারানো৷ সহজ । [ইহার 

1চকিৎল। পরে বলা হবে । ] কিন্তু অন্ত ক্ষেত্রে মনোরোগের মূল কারণ মানুষ 

ভুলে যায ।” সেই ক্ষেত্রে মনোবিশ্লেষণ দ্বারা সেই কারণ জেনে [বাক-গ্রয়োগ 

ছারা] তাকে নিরাময় করতে হবে। মনোবিষ্লেষণ স্বারা এই সব রোগের যূল 

কারণ নির্ণয় করা ষায়। এই মনোবিঙ্গেষণের রীতি সম্বন্ধে কিছু বল যাক। 

এ সম্বন্ধে নিয়ের চিত্তাকধক বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“কোনও এক যুবক মরা বা মড়ার কথ। শুনলেই মার-মুখী হয়ে উঠত। 
চিকিৎসার জন্ত যুবকটি আমার কাছে নীত হয়। এই একটি বিষয় ছাড়া অন্ত 

বিষয়ে তাঁকে সহজ মানুষের মতই দেখা যায়। আমি অভিভাবকদের জিজ্ঞাসা 

করি, যুবকটির শিশুকালে কোনও আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটেছিল কিনা। উত্তরে 
তার! বলেন, না। আমি তখন যুবকটির মনোবিষ্জেষণে প্রবৃত্ত হই। যুবকটিকে 

একটি নিরাল। ঘরে আরামে ( রিল্যাক্স ) বসিয়ে আমি প্রশ্ন শুরু করি। তার 

প্রতি আমি বাঁৎদল্যে ভাব দেখাই এবং আমাকে ভার বড় ভাইব। পিতার স্থায় 
জ্ঞান করতে বলি। আমি তার একজন বিশেষ গুভাকাঁজী এবং আমার জ্ঞান 
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ও ক্ষমতা আমি তার উপকারার্ধে নিয়োগ করছিঃ তার নিকট আমি এরপ ভাব 

দেখাই। আমি তাকে জীবনের এক একটি ঘটন। সম্বন্ধে 'মনে করতে বলি। সে 
মনের পথে পিছুতে পিছুতে এক-একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলে। আমি তখন 

এরও পরের একটা ঘটন। মনে করতে বলি। যে যে ঘটনা তার জীবনের পথে 

স্থায়ী চিহু রেখেছে তার সব কয়টিই সে বলে যেতে থাকে । এই মনে করার 

রীতি সন্বন্ধে আমি তাকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে নির্দেশ দিই । তাকে এই ব্যাপারে 
আমি সাহাধ্যও করতে থাকি। বিগত দিনের একটির পর একটি ঘটনার কথা 

স্মরণ করে মনের পথে সে পিছিয়ে আনতে থাকে এবং পরিশেষে তার এগার 

বৎসর বয়সের একট ঘটনার কথ। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় । নান আলোচনার 
মধ্যে আমি জেনে নিই যে তার এক গ্রাম সম্পকীয়! বৃদ্ধ! এ সময় তারের বাড়ী 
আসেন এবং মারা যান। ছেলেটি অন্তান্ত সকলের সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে গিয়েছিল 

এবং শ্বশানগামী নরনারীর মধ্যে একজন নবম বর্ষীয়৷ বালিকাও ছিল। সেদিন 
থেকে আঙ্ পর্যন্ত এই বালিকাটি তার অজ্ঞাতেই তার মনের পথে হান! দিয়ে 

আমছে। যৌবনপ্রাপ্তির পর এই সুপ্ত যৌনবোধ অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে 
মানসিক রোগের স্থষ্টি করে। আমার মতে এ যুবকের রিপ্রেসড, ব৷ প্রনামত 
ইচ্ছাই এর কারণ। অবচেতন মনের এই ইচ্ছা জানতে পার। মাত্র যুবকটি 
বহুলাংশে স্থস্থ হয়ে উঠে। কয়েক মিনিট স্তীক্ষ বাকৃ-প্রয়োগ [ সাভস্শন ] ও 
কারণ নিদর্শনের পর ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। আমার উপদেশমত 
যুবকটি কথিত ব|লিকাটির শ্বপ্তরালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসে । এর 
পর যুবকটির মরা বা মড়! সম্বন্ধে ভীত হওয়া ত দূরের কথা মড়া পোড়াতেও 
তার ছ্িধা হত ন1।” 

আমাদের বহু মাননিক রোগ দৈহিক রোগ রূপে চালু হয়ে ষায়। এ জন্য 

তারা বিন! চিকিৎসায় অনর্থক কষ্ট পায়। এরূপ মানসিক রোগীদের নীরোগ 

করার জন্য আর একটি পন্থা সম্বন্ধে বলবে।। নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বিষয়টি 

উত্তমরূপে বুঝ। যাবে। 
“কোনও একটি শিশু লাল মাছ দেখা মাত্র অভ্যন্ত ভীত হয়ে চীৎকার 

করে উঠতে! । আরও শিশুকালে লাল মাছ ব| লাল ন্বব্য ধরতে শ্বিয়ে সে 

আঘাত পেয়েছিল । হয়তে। এই জন্যেই সে এইরূপ ভয় পেতো । আমি তাকে 
এই মনোরোগ হতে মুক্ত করবার জন্যে সচেষ্ট হই। আমি তানা করলে বয়ঃ- 
প্রাপ্তির সঙ্গে এই ভীতির কারণটি তার অবচেতন মনে থেকে যেতো এবং গ্রাপ্ত- 
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বয়সে এই বিস্াত কারণ তার মনে অছেতুক ভয়ের এবং তজ্জনিত নানার়প 
বিনদৃশ ব্যবহারের কারণ হয়ে থাকতো! | আহি এই শিশুটিকে লম্বা টেবিলের এক 
মুখে বসিয়ে খেতে দ্রিতাম এবং লাল মাছের ভাস্টি রাখতাম এ টেবিলের অপর 
মুখে। এরপর প্রতিদিন এ মাছের ভাষ্ একটু একটু করে শিশুটির দিকে এগিয়ে 

আনতাম | কিন্তু তা আমি করতাম ধীরে ধীরে এবং সইয়ে সইয়ে | পরিশেষে 

এই ভীতির বস্তটিই একদিন এই শিশুটির খাবার টেবিলের এক উপাদেয় এবং 

মনোরম বস্ততে পরিণত হয়ে ষায়।” 

আমরা ষতগুলি রোগ হতে ভূগে থাকি, তার অধিকাংশই থাকে মানসিক 

রোগ। কিন্তু সেট! দৈহিক রোগ বলে চালু হয়ে যাওয়ায় আমর! উহার প্রকৃত 
কারণ বুঝেও বুঝতে চাই ন1। এবং এ রোগের জন্ত মানসিক চিকিৎস। না! করে 
আমর! করি দৈহিক চিকিৎস] | 

আমার্দের অবচেতন মন যখন বলে--না, আমাদের চেতন মন তখন বলে-_ 

ই|। চেতন এনের ছুইটি বিভিন্ন বিষয়বস্ত অনেক সময় ঘন্বরত অবস্থায় ছন্দের 
সমাধানের পূর্বেই বিস্থৃতির অতলে ডুবে যায়। মান্য তখন এ মূল বিষয়বস্তটি 
ভূলে গিয়েও ভূলে না। প্রাণপণে সে তা মনে করতে চেষ্টা করেও তা মনে 

আনতে পারে না। এই অবস্থায় আকাজ্ষিত বস্তর বদলে আকাঙ্ক্ষিত বন্তর 

আনুষঙ্গিক, অনুরূপ বা সমসাময়িক অন্ত আর একটি ঘটন। মনে পড়ে। কিন্ত 
তা তাকে সাস্বন৷ ন। দিয়ে তা তাকে ভয় দেখায় ব। ছুঃখ দেয় মাত্র। একসপ 

অবস্থায় নানারূপ মানসিক রোগের স্থহি হতে পারে। আমার মতে রিপ্রেসড 

ইচ্ছা, রিপ্রেসড, ভয় প্রভৃতি বছবিধ মানসিক রোগের কারণ। 
বিঃ দ্রঃ ভাত খাব বা রুটি খাব, থিয়েটার বা দিনেম। দেখবো । এগুলি 

মনেতে কোনও ঘন্দের সৃষ্টি করে না। কারণ ওই ছুটিই তার কাছে সমান 
প্রিয় হতে পারে। কিন্তু কলেজে ঢুকবে বা পাটকলে ঢুকব তা মানসিক হদ্দের 

সৃষ্টি করে। 
মনোরোগ সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনও এক 

*[ শিশুদের যার] কারণে ব। অকারণে ভয় দেখায় তার! তাদের শত্রুতা সাধনই করে থাকে । 

কারণ বয়ংপ্রাপ্তির সঙ্গে শিশুদের এই ভয় প্রদমিত হয়ে তাদের মধো নানারাপ মানসিক রোগের 

বা বিসদৃশ ব্যবহারের স্ষ্টি করে দেয়। তার! এতে বয়সকালে অপদার্থ জীবে পরিণত হয় । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অভিভাবকরাই এই ছুকার্য করে থাকেন। এই ভাবে এবের প্রতিরোধ- 

শক্তি দুর্বল থাকলে অপন্পৃহার আগমন সহজ হল । | 

১৮ 
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ব্যক্তি হ্বপ্ন দেখে যে তার শোবার ঘরের উত্তর দিককার দেওয়ালটা পড়ে গেল। 

তার শোবার ঘরের উত্তর দিককার ঘর তার খুক্পতাত ব্যবহার করতেন । মনো- 

বিশ্লেষণের পর ভদ্রলোক স্বীকার করেন থে তিনি তার খুক্পতাতের মৃত্যু চান। 
অবচেতন মন হ'তে এই অন্যায় ইচ্ছা চেতন মনে এনে বাক্-প্রয়োগ বা 

উপদেশাদি ছার! অমর বিদূরিত করে দিই। ভদ্রলোকের এই স্বপ্ত ইচ্ছ। 
এভাবে বিদূরিত না হলে হঠাৎ একটিিন ত1 হয়ত সামান্য কারণে জাগ্রত হয়ে 
পিতৃব্য হত্যার কারণ হ”ত। 

মানসিক রোগ নানাবিধ কারণে হয়ে থাকে । দরমিত বা রিপ্রেসড যৌন- 

বোধও নানাবিধ রোগনমূহের প্রধান কারণ বলে আমি মনে করি। দমিত বা 
রিপ্রেঘভ্ ভয় এই মানসিক রোগের অন্য আর এক কারণ। শিশু ও বালকদের 
মধ্যে এই রোগ বিশেষরূপে দেখ। যায়। বালকদের মধ্যে কোনও রিপ্রেস, 
ভয়ের কারণ ঘটলে তা। অবিলম্বে চেতন মনে ফিরিয়ে আন। উচিত । উহাকে 

দূরে না ঠেলে দিয়ে তাকে নিকট হতে আরও নিকটে এনে বালকটির নিকট 
ভয়ের ব্যক্তি ব! বস্তকে অতি সহজ্ত করে তোল উচিত। ভয়ের বিষয় বস্তটির 

অসারতা এইকবপে প্রমাণিত করে আমবা রোগীকে নিরাময় করতে পারি। 

দেহের নুস্থত। অপেক্ষ। মানুষের মনের সুস্থতার প্রয়োজন অনেক বেশি । 

রিপ্রেসড, ভয়, ইচ্ছা ও যৌনবোধের ন্যায় ক্রোধ, বংশগত মাদকতা, 
উন্মাদনা, উদ্ভেজন। এবং ন্বায়বিক ক্ষয়ক্ষতি তির কারণেও মানসিক রোগের 

স্থপি হয় | উম্মাদনা, উত্তেজনা, ক্রোধ প্রভৃতি রোগ মানুষের সুন্ম বৃত্তি গুলিকে 

দুর্বল ও তাদের স্থুল বৃত্তিগুলিকে প্রবল করে দেয় । এরূপ অবস্থায় মানুষ নিঙ্গের 

স্বার্থের বিরুদ্ধে অপরাধ করে। কিন্ধু পরক্ষণেই এই অপকর্মের জন্য সে লজ্জিত ও 

অনুতপ্ত হয় । প্রকৃত অপরাধীর্দের মধ্যে লজ্জাবোধ বা অন্থতাপ থাকে না। 

একথ! পূর্বেই বল! হয়েছে । অপরাধ-রোগীদের অপকর্মে অপস্পহা অন্ত উপায়ে 
আমে। এই কারণে তাদের মধ্যে আমরা অধিক অনুতাপ ও লজ্জা দেখি । 

মানুষের চিন্তারোগ অপর আর এক প্রকারের মানসিক রোগ। চিস্তারোগ 
দুই প্রকারের হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, কোনও একটি বিশেষ চিস্তা মানুষের 
অপরাপর চিস্তার উধের্ধ উঠে মানযকে নিয়ত আঘাত হানে । এটি অতি যন্ত্র 

যুক্ত ও বেশী ক্ষতিকর রোগ। এটিতে মানুষ উন্মাদের মত হয়। কিন্ত মোটর 
নার্ভ ঠিক থাকাতে উন্মাদ হয় না। সে বিনিব্র রজনী যাপন করে। উন্মাদ 
হলে বরং সে শাস্তি পেতো । এতে রোগীর] বেশী সংখ্যায় আত্মহত্যা করে। 
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[£] ছিতীয় রোগের ক্ষেতে মা্ছষের মন কোনও 'একটি বিশেষ চিস্তা 
অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। এক্ষেত্রে একটির পর একটি চিন্ত। তার মনে 

এসে অন্থবিধার হুট করে। 
উৎকট চিন্তা রোগে একটি চিন্তা মনে এসে মুহুমূ্ঃ তাকে বিরক্ত করে। 

এরূপ অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এই সময় সামান্ত মাত্র বিরক্তির 

কারণ ঘটলে নিরপরাধী মান্থযও অপকর্ম করে বসে ।* অথচ তার! 'অপরাধরোগী 

বা নীরোগ অপরাধীদের কেউ নয়। মনোবিষ্লেষণ, বাকৃ-প্রয়োগ ও ওষধাদির 
দ্বারা এই সকল রোগ সহজেই নিরাময় হয়। এই জন্য এইরূপ রোগীদের 
চিকিৎসার বিষয়ও কিছু বল! যাউক। 

এই চিন্তা-রোগের কারণ রোগীর নিকট হাস্তাম্পদ ও লঙ্জাকর মনে হয়। 

পাছে কেহ তাকে বোকা, মূর্থ বা পাগল ভাবে-_-এই ভয়ে [ কিছুটা! লঙ্জাতে ] 
সে এ বিষয় কারুর কাছে প্রকাশ করে না। সে উহা করলে আলোচন। দ্বার! 

সে তখুনি নির্য়ুয় হতে পারতো। বহু ক্ষেত্রে এই রোগকে ন্যাকামি বা 
বজ্জাতি মনে করা হয়েছে। সহাহ্ভৃতির সঙ্গে উহাকে বিচার কর হয় নি। 

তার সদা আকাজ্ষিত এতটুকু সাত্বনার বাণীও তাকে কেহ শুনায় নি। 
কিন্ত এতে কি ছুঃসহ যন্ত্রণা তা সুস্থ ব্যক্তি বুঝে না। এদের মঙ্গে 
একটা পোক [শিক] ভাঙ সাইকেলের চাকার তুলনা করা চনে। 

সাইকেল ঠিকই চলে। কিন্তু ভাঙা শিক্ নিয়ত খট্ুখট্ ও খচখচ কুরে। এর! 
কষ্টে দৈনন্দিন কাজ করে। তার! নানাভাবে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। 

অথচ এই মনোরোগীরা কেউ পাগল নয়। একটি বিষয়ে তার! পাগল হলেও 

অন্তান্ত বিষয়ে এরা বিজ্ঞ মানব । একটা কিছু অপছন্দকর বিষয় এদের মাথায় 

ঢুকলে কিছুতেই ত1 বার হয় নী । কিন্তু আশ্চর্য এই, ত্রিশ বৎসরের [ ভোগ! ] 

() দ্বিতীয় রোগ অত মারাত্মক না হলেও উহা। বিরক্কিকর। এতে একাগ্রচিত্ত হতে না 

পারাতে কাজকর্ষে অস্থবিধা হয়। 

*[ অসহা যন্ত্রণাদায়ক চিত্ত! ভুলবার উত্তেজক ওধধরূপে অনেকে মদ খায়, কেহ বা একই 

কারণে না বুঝে বেশ্থাস্ত হয়, কিংবা পরনারী গমন করে। কেউ কেউ ছোট-বড় অপরাধও করে 

থাকে। কেউ আবার বুড়ো বয়সে বিবাহও করে। কিন্তু সবই বৃথ! হয়। যন্ত্রণা অসহা হলে কেহ 

বিনিন্ত্র রজনী যাপন করে। কেহ বা আত্মহ্ত্য। করে । এই চিন্তারোগ মুহমু'ছ তাঘের মনে আঘাত 

হানে। ] 
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এই রোগীকেও মাত্র তিন মিনিটে আরোগ্য করা সম্ভব । কি ও কেন-_-এই প্রশ্ন 
এদের মধ্যে ঘন্বরত হয়। এদের ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যা 
তুচ্ছ করে তা৷ এদের ব্যাকুল করে কেন? দৈহিক কারণে প্রতিরোধ-শক্তির হানি, 
হলে ইছা! ঘটে । বহু ক্ষেত্রে এরা ত্ব-বাকৃপ্রয়োগ দ্বার! নিরাময় হয়। অন্ত ক্ষেত্রে 
উহার সমর্থনম্ছচক পরবাকৃ-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সর্বক্ষেত্রে পরবাকৃ- 
গ্রয়োগ অঙ্ৃকৃল হওয়া উচিত। [প্রতিকূল কদাচ নয়। ] এইজন্য রোগী কি 
বুঝতে ব1 জানতে চায় তা কৌশলে পূর্বাহে জানা দরকার। [এক মূর্খ 
ব্যক্তিকে ষ! বলে বুঝানে! ধায় ত৷ বলে বিজ্ঞ লোককে বুঝানো যায় না| ] বার 
কয় শার্প সাজেন্শন এবং এক্সপ্ল্যানেটরি নোট এদের ক্ষণিকে' নিরাময় করে। 

কখনও এদের মনোমত ব্যাখ্য। ভূল হলেও প্রথমে তাই তাকে বুঝিয়ে এদের 
মনকে শাস্ত করা ভালে। | পরে প্ররূত বৈজ্ঞানিক সত্য বাঁর বার বলে তা তাকে 

বিশ্বাম করানে। যেতে পারে। এক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উঠে সইয়ে সইয়ে তাকে 

বুঝাতে হবে। কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য রূপে বলা চাই । না হলে অবচেতন 
মন হুঙ্কার দিয়ে উঠে বলবে,--ন] না, তা নয়। এই সময় চেতন মনের অনুকূল 
বিশ্বাসের হা হা রব চাপ। পড়ে যায়। কিন্তু তা কখনও নীরবে বিলীন হয় না। 
এজন্যে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও কৃষ্টি অনুযায়ী সাজেস্ণন দিতে হবে। পরস্পর 
বিরোধী ছু'রকম বিষয় ভূলেও বল] চলবে ন]। 

ধর! ফাক, একজনের মাথায় ঢুকলো, অতো৷ নৌকোর বোঝা ওরা রাখবে 
কোথ।? এখানে বল! যেতে পারে যে, নৌকো! তে দরিয়াতে ডুবে গেলে । 

এরূপ বাকৃ-প্রয়োগ ছুই-এক ক্ষেত্রে কার্ধকরী হলেও অধিক ক্ষেত্রে' তা ফলগ্রদ 

হয় না। তবে বিজ্ঞ মনের মধ্যেও মূর্খ অংশ আছে এবং উহ? পৃথক ভাবে 
বুঝতে চায়। 

কোনও এক জৈনধর্মীর মাথায় ঢুকলে। £ পৃথিবীর একশ কোটি মান্য 
আজ হাজার কোটি, তা হলে জৈনধর্মের পুনর্জন্ম মতবাদ কি সত্য নয়? একটি 
মাঙ্গষের বদলে একটি মানুষ জন্মালে! না কেন? এখানে তার আজগ্ম সংস্কার 
যুক্তিতর্কের কটি পাথরে আছাড় খেয়ে তার মন্তিফবের সুক্ষ নাযুকে ক্ষতি গ্রস্ত 
করে দেওয়ায় তার প্রতিরোধ শক্তির হানি ঘটিয়েছে। ফলে তার এই বিশ্বাস- 
ভঙ্গ-জনিত ক্ষোভ সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। উহ। তার কাছে এক 

আন্প্লেসেপ্ট তথা! ছুঃখ্দায়ক চিন্তা_যা গ্রতি নিয়ত তার মনে আঘাত করে 
তাকে উত্যক্ত করে তুলে । এখানে তাকে বুঝাতে হুবে যে, পৃথিবী বিরাট বিশ্বে 
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একটি মাত্র গ্রহ নয়। পূর্বজন্নবাদ মত এক গ্রহের আত্মা অন্ত গ্রহে জন্ম নেয়। 

ধলে এক গ্রহে লোক কমে ও অন্ত গ্রহে জীব বাঁড়ে। এ ছাড়া বহু জীব-জন্কও 
মরে মানুষের সংখ্য। বাড়াতে পারে । [ পুর্ব যুগের বহু জীববংশ দিনে দিনে লুপ্ত 
হয়ে ধাচ্ছে। ] এইরূপ বাকৃ-প্রয়োগ ছার আমি জনৈক ধর্মপ্রাণ জৈন ব্যবসায়ীর 
এতদ্-মম্পকিত মনোরোগ সারাতে পেরেছি। এই ভাবে চিকিৎসা! ঘ্বার৷ আমি 
তার এই ছুঃখদায়ক চিন্তাকে স্থুখকর চিস্কাতে পরিণত করে তাকে নিরামস্ব 
করি। 

বহক্ষেত্রে মিথ্য। করে ভয় দেখিয়ে বা অবিশ্বাস্য বিষয় [ ম্যাজিক বা ধাগ। 

দ্বার ] বিশ্বাস করিয়ে মানুষের সুম্ধ সায় গভীর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। 

কেন ও কি-_এই ছন্বরত চিন্তা তাকে উতল। করে। তার ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন হয় 
ও তাকে চিস্তাগ্রচ্ছ কবে। প্রায়ই এদের মনমর। ভাবে থাকতে দেখ! যায়। এই 

ক্গত গভীর হলে অন্থকৃল সাজেস্শনগুলি ঠিক ধরে না| কিছুতেই প্ররুত বিষয় 
তাকে বিশ্বাস করানো যায় না। এরপ ক্ষেত্রে দৈহিক ও ন্বায়বক চিকিৎস! 

*করে তার ক্ষতিগ্রস্ত সাধু পুনর্গঠিত করার পর তার মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা উচিত। এখানে তাকে মাংস ব! ছান। আদি পর্যাপ্ত প্রটিন ফুড খাওয়াতে 

হবে। অনুকুল হরমন হনজেকশন দেওয়] দূরকার। তাকে উপযুক্ক ভাইটামিন 
খেতে দিতে হবে। এইবপে মন সবল হলে তবে তার উপর বাকৃ-প্রয়োগ 

কার্যকরী থাকে। আমি খাওয়ার পর রোগীকে ডায়নাফিল ট্যাবলেট 

খাইয়ে এই বিষয়ে আশু স্থৃফল পেয়েছি । এর পর সামান্ত বাকৃ-প্রয়োগের পর 

রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে । কয়েক ক্ষেত্রে জোরালে। ভাবে “ও কিছু নয়। 

ও হতে পারে না। এ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ এইরূপ কয়ট। বাক্য মাত্র বলে 
রোগীকে রোগ মুক্ত করা গেছে। একজনের ধারণ। হয়েছিল যে, সে পাগল 

হয়ে ষাবে। তাকে বল! হয়েছিল যে, ষে বুঝতে পারে যে নে পাগল হচ্ছে, 
সেই ব্যক্তি সেই কারণে ] কখনও পাগল হয় না। অন্ত কর় ব্যক্তির মনে ভয় 

, হয়েছিল, অমুকে বলেছে ষে সে শীপ্র ক্যানসার বা থাইসিস রোগগ্রস্ত হবে। 
অথচ সে এই রোগগুলিকে ভীষণ ভয় করে। আজন্ম সংস্কার ও বিশ্বাস ন্ুযুক্তি 
ব্যতিরেকে হঠাৎ ভঙ্গ হনে এই রোগ আঁসতে পারে। [কিন্তু এর মূলে 

থাকে সর্বদা ভয় ।] ভূত নামানো, বশীকরণ, ঈশ্বর দর্শন প্রভৃতি অবিশ্বাস্য 

বিষয়ে [ প্রবঞ্চন। দ্বার| ] বিশ্বাস জস্িয়ে পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে এই 

রোগ আন! গিয়াছে । কিন্ত উহ! অজ্ঞ ও মূর্থ বিশ্বাস-গ্রবণ ব্যক্তিদের নিকট 
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আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে। [ উহ ঘ্ন্ব আনে নি। ] রোগ, শোক, আশাভঙ্গ 

প্রভৃতি কারণসভ্ভূত বিকার ততো ক্ষতিকর নয়। কিন্ত অকারণ মনোবিকার 
মান্ষের অসহ্ হয়ে উঠে। কিন্তু তা একেবারে তাকে পাগল করে তুলে ন1। 

মানুষের ডিপ্রেশনের মুখে [ লো ব্লাভ প্রেসার বা নারভাস্ ব্রেকডাউন ] 
প্রতিকূল অগছন্দকর বিষয় ঢুকলে এই রোগ হঠাৎ আপে। মনে হয় যেউহ। 
বুঝি সারবে না। কারণ অন্ত কিছু মন বুঝি বুঝবে না। কিন্ত চিকিৎসা 
মনের ছাচ ব্দলে দেওয়া! মাত্র উহার ত্বরিত অপসরণ ঘটে । তখন রোগী নিজের 
পাগলামির বিষয় ভেবে নিজেই হেসে উঠে। কোনও এক ভাক্তার এই রোগে 
আক্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অপারেশনের সময় ছুরি হাতে নিবিষ্ট 

মনা হওয়৷ মাত্র__সে সময়টুকুর জন্ত তিনি চিস্তা হতে অব্যাহতি পেতেন। 

কিন্ত ছুরি নামানো! মাত্র কিলবিল করে উহ তার মনে আলতো | | শুধু প্রশ্ন 
কেন? কেন? কি করে এ হলো? গোপনে তিনি মনো-বিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ 

হন। কিন্তু অর্থলোভী বিজ্ঞানীর! তাকে হাতে রাখার জন্য বারে বারে তার 
দিটিঙ নেন। কেহ বা মনোবিষ্লেষণের জন্য তাঁকে সাবজেক্ট রূপে ব্যবহার 

করতে থাকেন। মনের জট ছাড়াতে তারা আরও জট পাকান। [ছুর্জের 

মনকে জানতে এখানে চেষ্টা কর! নিরর্থক । ] কয়েকটা! স্থতীক্ষ বাকৃ-্রয়োগ 

ও বিয্নয়বস্তর বিশ্লেষণ ঘাঁরা তার রোগ সারাতে আমার মাত্র পাঁচ মিনিট 

লেগেছিল। এদেরকে বুঝাতে মিথ্যা গল্প [ বিশেষজ্ঞের অনুকৃূন উক্তি লহ] 
অব্তারণ] করাও ভালে1| পূর্ব ব্যবস্থা মত যোগসাজসে পণ্ডতিতমন্ত কেউ উহা! 
সমর্থন করলে ফল আরও উত্তম হয়। যাতে এ রোগ পরে আর ন! রিল্যাপ্ 
হয় সেজন্য পরে সইয়ে সইয়ে তাকে সঠিক বিষয় বুঝানে। ভালে | 

মানসিক চিকিৎসার জন্য অনেকে “ডাইভারশন? থেরাপির বিষয় বলে 

থাকেন। কেহ কেহ বহুক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করে উহ! তাদেরকে ভুলতে চেষ্টা 

করতে বলেন। অন্তদ্দিকে [ বিষয়ে ] মন চলে যাওয়ায় রোগী সাময়িকভাবে 

নিরাময় হয়, কিস্ত কেউ এ বিষয় তাকে মনে করিয়ে দেওয়। বাত তার এ 

রোগ ফিরে আমে । এমন কি এ সম্পকিত কোনও এক শব শুনা মাত্র রোগ 

ফিরে আমিতে পারে। ঘার তুলে বা ঠাট্টাতে এই রোগ এসে খায়; রোগী 
কখনও কখনও রাগে তাকে খুন করে ফেলে। প্রায়ই এরা আত্মীয় বা বন্ধু 

হয়ে থাকে । এজন্ত এই খুনের মোটিভ, খুঁজে পাওয়া] যায় না। অনুতপ্ত রোগী 
গুরুত তথ্য প্রকাশ করে না। এমনও হয়েছে যে কেউ উহ! তাকে মনে 
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করিয়ে এ রোগ এনে দিলে । ফলে, হন্ত্রণায় অধীর হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তার পক্ষে 

তাঁকে খুন কর! সম্ভব। 

বহুক্ষেত্রে স্থগদ্ধি গন্ধ শুকিয়ে গর ডিপ্রেশন কমিয়ে ওকে সুখবর দিয়ে বা 
স্থখকর অন্ত চিস্তাতে এনে কিংবা উগ্র ম্মেলিঙ সপ্ট শুকিয়ে সসায়ুকে চাঙ্গা করে 

পরে স্ব-বাক ও পর-বাক্ প্রযোগ দ্বারা তখনকার মত তাকে নিরাময় কর! যায়। 

'অবশ্ত যন্ুণ। নিবারক টেম্পরারি রিলিফের প্রয়োজন আছে। এমন কি, ক্ষেত্র 

বিশেষে উহ কিছুকাল পর্বস্ত স্থায়ী হতেও পারে। তবুও এ চিন্তার অসারতা 
প্রমাণ করে রোগের যূল শুভ নষ্ট করা দরকার | সেই ক্ষেত্রে পরবর্তাীক(লে এ 
সম্পর্কে সে সানন্দে আলোচন। করভে পারবে । কিন্ত ছুর্বল স্নায়কে সবল না 
কবলে একটি রোগ [ চিন্তা ] অপসারিত হওয়ার পর [এ জাতীয় বা এ 

মম্পকিত ] অপর রোগ সেখানে এসে যেতে পারে। 
কোনও বাতি ভয়ে 'ভষে বা অধীর হয়ে কোনও প্রশ্ন করলে আত্মীয় বন্ধুদের 

উহার শ্ববপ ও বিষয হতে বুঝে নে য়] উচিত যে তার মনে কষ্টদায়ক অস্তঘ্রন্ৰ 

উপস্থিত | এক্ষেত্রে কৌশলে "হাব গরয়োজন বুঝে তাকে অভয় দিয়ে বলতে 
তবে হ্যা । তাই তো! ঠিকই বুঝেছে। | অন্য কিছু বা এ সব হতে পারে 

না। ওরা তোমাক ভুল বুঝিষেছে, উত্যারদি। সে ক্ষেত্রে তাদেরকে 

'তখুনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে অন্তবুল সাজেশন দিতে হবে । কাউকে মনমরা ও 
বিমদ ও নিয়ত চিন্তারত দেখলে তাকে তাব মনেব চিন্ত। খুলে বলার জন্য 
গীড়াপীডি করে তা জেনে তাকে এ ভানে সত্বর নিরাময় করতে হবে। 

[ বাকৃ-প্রয়োগ দেহের সঞ্চিত হরমন নির্গত করে। ফলে বিকৃত হুন্ম-্বায়ু 

সুস্থ হয়ে মনের জোর আনে। কিন্তু দেহে পর্যাঞ্ত হরমন না৷ থাকলে তা হয় 

না। এজন্য অধিক হরমন জাত করতে পুষ্টিকর থাস্ভ ও উবধাদি দরকার । দেহ 
উচ্া খাস দ্বারা তৈরি করতে না পারলে উপকারী হরমন এই উদ্দেশ্টে দেহে 

প্রবেশ করাতে হবে । ] 

অনেক সময় অপরাধ-রোগীর' ভুলক্রমে আসল অপরাধীরূপে চালু হয়ে ঘায়। 

আমার মতে এই সব অপরাধীদের কোনওরূপ শাশ্লিব ব্যবস্থা না করে বরং 
এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত । এই অপরাধ-রোগীদের শ্বরূপ জানতে 

হ'লে কিন্ধপ পন্থায় অস্থমন্ধান করা উচিত তা পূর্বপরিচ্ছেদে বল! হয়েছে। 
এদেশের ভ্তায় হুরোপেও অপরাধ-রোগীদের জন্য কোনওরূপ পৃথক ব্যবস্থা পূর্ব- 
কালে ছিল না। ইংল্যাণ্ডের কোনও এক আদালতে আসামী পক্ষ থেকে 
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ক্লিপটোম্যানিয়ার অজুহাতে আসামীর মুক্তি প্রার্থনা করা হলে জজ সাহেব 
আদামী পক্ষের সওয়ালের জবাবে এইরূপ উক্তি করেন। এএ্দের এই রোগ 
সারাবার জন্তেই আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে'। কলিকাতার-কোনও এক 
হাকিমের কাছে এইরূপ এক রোগের কথ বল!হলে তিনিও এইন্ধপ বলেছিলেন, 
“আমি এক কলমের খোঁচায় এখুনি তার এই রোগ সারিয়ে দেবো” । কিন্ত 

অধুনাকালে সকল সভ্য দেশই এই সব রোগ সম্বন্ধে সচেতন। 

অনেক সময় অতৃপ্ত বাসন। এবং জাগ্রত যৌনবোধও নানারূপ অপকমে'র 
কারণ হয়। ছূর্দ্মনীয় অপম্পৃহার হঠাৎ তড়িৎ প্রবাহ [ অঙ্গপকারী হরমন 
সথটি হওয়াতে ] ঝটিতে মানুষের প্রতিরোধ-শক্তিকে বিলুপ্ত করে। ওই কালে 

হঠাৎ অত্যধিক জাত অপম্পূহ। [ রিমিউলাসের ছারা ] অত্যুগ্র হয়ে উৎক্ষিপ্ত 
হলে মানষ অপকর্ম করে। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনার কথ। বল। যেতে 

পারে। বিবরণটি নিয়ে লিপিবদ্ধ কর! হলে|। 

“কলিকাতার বটতল। অঞ্চলে কোনও এক মন্দিরে ৬* বৎসর বয়স্ক এক 

পুরোহিত বাম করতেন । পাড়ার বহু বালক-বাঁলিকা ওই !দেবালর়ে যাতায়াত 
করত, কারণ পুরোহিতমশাই তাদের বিশেষ গ্রীতির চক্ষে দেখতেন। কিন্ত 
আজন্ম ব্রদ্ষচারী সাধু-চরিত্র পুরোহিতমশাই-ই একদিন এক দশম বৎসর বয়স্কা 
বালিকার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করে বসলেন। বৃদ্ধকে থানায় ধরে এনে 

আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম, “এ কেয়! কিয়! আপ. ?” “কেয়। বলে বাবু সাব, বৃদ্ধ 

উত্তরে বলেছিল, “ঘব হোতা৷ তব এইসাই হোতা | বুদ্ধ ঠক ঠক করে কাপতে ও 
কাদতে থাকে । অন্গশোচনায় তার হদয় দগ্ধ হচ্ছিল। বৃদ্ধ এতদিন ব্রন্ধচর্য 
পালন করে এসেছিল, কিন্ত তা সে করে আসছিল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। 

বার্ধক্যের ছুয়ারে এসে এজন্ত তার অঙ্থতাপ আমে। কিন্ত যে যৌবন মনের 
দুয়ারে বার বার মাথ। খু'ড়ে ফিরে গেছে তাকে সে আর ফেরাতে পারে না। 

হঠাৎ মে আবিফার করে যে, আর একদিনও তার সময় নেই। তার ভখন মনে 
হয়, ওই দিনটাই বুঝি তার শক্তি-সামর্য্ের শেষ দিন। অনাত্বাদিত ফলটির 
আম্বাদনের জন্ত তার মন আকুল হয়ে উঠে। মৃত্যুর পূর্বে আর এববার। হা ই] 
আর একবার । এর পর হঠাৎ সে ক্ষেপে উঠে ক্ষমার অযোগ্য এই অপরাধটি 
করে বসে। কিন্তু পরক্ষণেই তার জ্ঞান ফিরে আমে । [ উত্তেজনা উপশমের 

পর ] প্রতিরোধ-শক্তি সে ফিরে পায়। কিন্ত তার সেই ক্ষণিকের তুল 
শুধয়োবার সে আর কোনও পথই পায় নি। ফলে তাকে জেলে যেতে হয়।, 
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এই সব কারণে অসাধুর স্তায় সাধুকেও বিশ্বাস কর! উচিত নয়। আমর! 
পরম্পর পরম্পরের অস্তনিহিত অপম্পহাকে দমন করে পরস্পর পরম্পরের বিরুদ্ধে 

[ ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ] আত্মরক্ষা করি মাত্র। মান্য সমাজ এবং 

রাষ্ট্রগঠন একমাত্র এই কারণেই করে থাকে ৷ মনের শয়তানই মানুষের সর্ব- 

গ্রধান শত্র। নিউরেটিক অবস্থায় ও রলাডপ্রেসার রোগের কারণেও অনেকে 

অপকর্মকরে। যৌনম্পুহার প্রতিরুদ্ধতার কারণেও এই সব রোগ জন্মে 
থাকে। এই কারণে অবিবাহিত ব্যক্তিদের উপর নিধিচারে কোনও দায়িত্বপূর্ণ 
কার্ষের ভার দেওয়। ঠিক নয়। 

এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার] অপকর্ম করে ম্বান্রর একটা উত্তেজন! 

উপভোগ করতে । তার। ডাকাতি করে কেবলমাত্র এই রোম্যান্স ও উত্তেজন। 
উপভোগের জন্তে। উহা! তার! অর্থের কারণে করে না। এক্সপ মনোবৃত্তি এক- 
প্রকার রোগ এবং এর৪ চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। অন্ত আর একপ্রকার 
অপরাধী আছে, যার মনে করে একটি বড় অন্থায় প্রতিরোধ করবার জন্তে 

একটি ছোট অন্তায় কর! যেতে পারে । এই ক্ষেত্রে ভুল পথে চিন্তাধার! 

প্রবাহিত হওয়ার জন্তেই তার! অপরাধ করে। আমি এমন একটি অপরাধীকে 

জানি ষে বন্ধুর গচ্ছিত অর্থ কড়ায় গণ্ডায় ফেরত দেবার অভিপ্রায়ে অন্ত: আর 

একটি অপরাধ করে বসে । এই সকল অপরাধীকে বাক্-গ্রয়োগ এবং উপদেশাদির 

দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়! উচিত যে, একটি অন্তায় দিয়ে অন্ত একটি অস্তায় কোনও 
অবস্থাতেই চাপা দেওয়া যায় না। 

[ এখানে উল্লেখষোগ্য এই যে, ক্ষেত্র বিশেষে দেছের চিকিৎসার পর 

মানসিক চিকিৎসা! করা উচিত। দৈহিক চিকিৎসার দ্বার] গ্রকৃত অপরাধীদের 

সুক্ষ স্লায়ু সবল হলে [ তাদের প্রতিরোধ-শক্তি ফিরিয়ে আনলে ] তাদের মনে 
কারুর উপদেশ আদি বাক্-গ্রয়োগ ফলগ্রদ হয়। তাই আায়দৌর্বল্য, লে! 
বা হাই প্রেসার,্যাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি, উপকারী হুরমন ও ভাইটামিনের অভাব 
আদি উপেক্ষণীয় নয়। আমি নিরীহ খরগোস জীব ছার! ইহার কিছুটা পরীক্ষা 
করেছি। অঙ্থপকারী হরমন ইনজেকশন উহ্থাকে ক্ষিণ্ড তথা র্যাবিট ক্রেছে। 
কিন্ত পরক্ষণে উপকারী হুরমন প্রাপ্তি তার মধ্যে শাস্ত ভাব ফিরিয়ে এনেছে। 

বিভিন্ন গ্র,পের হরমন হ্বারা এইরূপ পরীক্ষা কর! যেতে পারে। 
এইখানে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, মানুষের মনে ভ্যাুয়াম বা শুক্ততার 

স্থান নেই। উহার নুক্বৃত্তি দুর্বল হলে স্থুলবৃত্তি সবল /হয়। স্কুলবৃত্তি চলে 
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গেলে কুম্ধ বৃত্তি ফিরে আমে । অপন্পৃহী ও ঈংপ্রেরণা সন্বদ্ধেও সেই একই 
কথ! বল! চলে। কারণ, একই মনোদণ্ডে উল্টোউ প্টভাবে এই পরম্পর বিরোধী 

বৃভিগুলি অবস্থান করে । ] 

"কোনও নারীর প্রেমাম্পদ দশ বৎসর তার সঙ্গে প্রেম করার পর অন্তত্ 

বিবাহ করলে এ নারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে এ ঘটনাটির উপর সে 
গুরুত্ব দেয় নি। তার ছন্ব এই ষে সে বুদ্ধিমতী হয়েও এতোদিন ওর প্রকৃত 

স্বরূপ বুঝতে পারে নি কেন? আমি এ নারীকে বুঝাই যে ওর মধ্যে দ্বৈত 
ব্যক্তিত্ব ছিল। যে ব্যক্তিত্বট তাকে ভালোবাঁসতে। সেটির বদলে অন্য একটি 

ব্যক্তিত্ব ওর মধ্যে এখন এসেছে । উভয় ব্যক্তিত্ব এক দেহে থাকাতে এ 
লোকের কোনও ক্ষতি করা তার উচিৎ নয়। এ নারীর এখন 'উচিৎ এই যে 
ওর মত তার বিবাহ কর1। এইভাবে তার উপর ওর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত 

হবে। 

মনস্তাত্বিক উপায়ে ব৷ ওঁধধ প্রয়োগে এবং উভয়বিধ উপায়ে অপরাধীদের 

চিকিৎসা কর] যায়| তবে_ শক্তিবর্ধক ওধধগুলির মত কিছু প্রত্যক্ষ 

গঁধধ আবিষ্কার কর! সম্ভব। 

“হলদে রঙের কিছু খুদে চোর পিঁপড়ে আছে। বড় পিপড়েরা "অসতর্ক 
হলে তাদের ুড়ঙ্গে ঢুকে ওর] খাঘ্যকণ! চুরি করে। বড় পি'পড়ের! তাড়। করে 
ওদের ছোট হুড়ঙ্ে ঢুকতে পারে না। আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে লাল বড় 
পি পড়ের| ছোট পি পড়েদের বাসাতে হান! দিয়ে বাচ্চার্দের ধরে এনে চাকর 

বানায়। ওই লাল বড় পিপড়েরা কর্মঠ হলেও ফরমাস খাটার জন্ত ওইরূপে 

সেভ রাখে । কোনও পি'পড়ে খাস্য ও বাচ্চ। সংগ্রহে দলীয় ডাকাতিতে অভ্যন্ত। 

[ পিপড়েদের অন্তায় বা ন্তায়বোধ নেই। এখানে শুধু বৃত্তি তথ৷ স্পৃহার 
বা ইনিষ্িহ্বটের প্রশ্ন । ওদের মধ্যে ওই স্পৃহা দমনার্থে প্রতিরোধ-শক্কি নেই। 
এইখানেই জঙ্থদের ও মানুষের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ। 

বলগ্রয়োগী ও অবল প্রয়োগী-_অপরাধী পি'পড়েদের বাছাই করে ওদের 

শ্রেণীমত পৃক শিশিতে পুরে কাচের রড. দ্বার! উত্যক্ত করলে ওরা ওই রড. 
বা কাটি কামড়ে বিষ ঢালে। সেই মুহূর্তে কিছু প্পিট ওতে ॥াঁললে ওই বিষ 

ভরবীদ্ৃত হয়। ওই ওধধে চৌর্যবৃত্তি ও দস্থ্য বৃত্তি সারানোর ওঁষধ তৈরী 
সম্ভব। পিপড়েদের পেশী ও দ্থাযুর প্রভেদ কম। তাই ওই বিষ স্থায়ুর উপর 
কার্ধকরী হবে। 



অপরাধ চিকিৎস। ২৮৩ 

ওই সব বিষের নির্ধান 'হতে হোমিও পদ্ধতিতে [ বিষে বিষ ক্ষয় ] অমধমা 
ও এযালোপ্যাথি পদ্ধতিতে বিপরীত গুণী কিংবা কবিরাজী বা৷ হেকিমী পদ্ধতি 
উভভতো-গুণী গধধ তৈরী কর! যায়। তবে--এই সকল বিতকিত বিষয় 
গবেষণার অপেক্ষা রাখে । (2 

অপরাধ-স্পৃহার ক্ুত্রিম নিফাশন সবোত্রু্ট চিকিৎসা । ডেকেমন তথ। 
লিজার গ্যাপ পুতি পদ্ধতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলেছি। কিন্তু অপরাধীদের- 
শ্রেণী ভেদে পর্বতারোহণ শীকার স্পোর্টস সাহিত্য ও শিল্প চর্চা আদি নির্ধারিত 
করতে হবে। নিয়ে উহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উধব্ ত কর! হলে]। 

অপন্পুহা নিফাণনার্থে চোরদের ফুল তোলা, ফল পাড়া প্রভৃতিতে, বারগ্লার- 
দের মাটি খুঁড়ে চিনে বাদম তুল! বা! গাছে উঠে ফল পাভার কার্ষে এবং ছিনতা 
দের জুলে ছিপে মাছ ধরার কার্ধে ও ডাকাতদের জঙ্গলে পণ্ড শিকারের 
কাজে নিযুক্ত কর! উত্তম। যৌন-স্পৃহীদের সাহিত্য ও শিল্পে এবং প্রবঞ্চকদের 
কেন। বেচার কাজে নিযুক্ত রাখুন। 

বিচার ও পুলিশ এব' জেলের যুপোপোযোগী পরিব্তন দ্বারাও অপরাধ- 

নিরোধ ও উহ্থার চিকিৎস। করতে হবে। এগুপিতে আশু মননিবেশ কর! উচিৎ । 

[ জেলে শপরাধীদের প্রকার এবং শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদ্দে পৃথক পৃথক 

স্থানে রাখতে হবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন ব্যক্তিদের অম্পুর্ণ পৃথক স্থানে ও 
গৃহে রাখা উচিৎ।] 

উৎকট [ প্ররুত ] অপরাধীদের জেলে ন। পাঠিয়ে নিরাল। হ্বপে বা জনহী'ন 
স্থানে পৃথকীরুত করুন| [ হ্ুন্দর বনের নিকট ও আরব সাগরে বু বসতি হীন 
দ্বীপ আছে। ] সেখানে তারা মুক্ত অবস্থায় পরস্পরকে সংযত করে পারম্পরিন্ 
সামগ্তন্ত আনবে । পুরাকালে এই পদ্ধতিতে অপরাধী সমাজ নিরাপরাধী হুফ্ে- 
ছিল। এ সবস্থানে তার! পুনর্বার অপরাধ করতে অক্ষম হয়ে থাকে | ওইক্ষে্রে 
ওর! আত্মরক্ষার্থে ্থজনধন্মী হতে সৎ প্রেরণা আনে। ওই ক্ষেত্রে ওদের পুব 
স্থানকে কুপরিবেশ মুক্ত করে নৃতন অপরাধী স্থষ্টি বন্ধ হবে। তবে ওঃন্ত এক 

এক দ্বীপে এক এক শ্রেণীর অপরাধী রাখতে হবে। 
পূর্বে ইংল্যাণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় অপরাধীদের পাঠানো হত। উপরোক্ত 

পন্থায় ইংলেও্ড ও অষ্ট্রেলিয়া উভয় স্থানই নিরপরাধীবহুল হয়। তবে 
অষ্ট্রেলিয়ায় অপরীদের শ্রেণী উপশ্রেণী ভেদে পৃথক স্থানে পৃথকীকৃত না! করাষ 
অন্থবিধা ঘটে। 
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আকন্মিক [ প্রাথমিক-- ] অপরাধীদের ক্ষেত্রে দণ্ড দান নিশ্প্রয়োজন । বহু 
দেশে প্রথম প্রথম বিচারে ওদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দান'ই যথেষ্ট 
বিবেচিত। তজ্জন্ত তাদের দগ্ডদানের নিয়ম নেই। ওতে ওই ব্যক্তি সাবধান 

হবার প্রচুর সুযোগ পায়। 

অপরাধ'কে বিচার না করে অপরাধীকে. বিচার করতে হুবে। তাদের 

পূর্বাপর ব্যবহার ও প্রকৃতি, তাদের জন-ন্বীকৃতি [পাবলিক রেপিউটেশন ] 
তথা তাদের সমগ্র জীবন এখানে বিচার্ষ। এক্সপ ব্যক্তির পক্ষে ওরূপ- 

অপরাধ কর] সম্ভব কিনা! কিরূপ মানসিক পরিস্থিতিতে ব1] কার প্ররোচনাষ 

সে ওই অপরাধ করলে1| একপ পরিস্থিতিতে বিচারক নিজেই ওই অপরাধ 
করতো।। তাহলে এখানে সংঙ্গিষ্ট সকলকেই অপরাধী করতে হবে। 

সাক্ষী-নির্ভর বিচার এযুগে বাতিলযোগ্য | বচারের উদ্দেশ্য অপরাধ বন্ধ 
করা £ সরকারের আয় বা অপরাধ বাড়ানো নয় | এখানে প্রতিশোধ (3 গ্রহণের 

প্রশ্ন অবাস্তর | কারণ নির্ণয় [ফ্যাকট ফাইগ্তঙ] সব্বাগ্রে প্রয়োজন । উভয় পক্ষের 

সাক্ষীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ কর! বিচার নয়। এখন এক*শ জন একক্রে মানুষ 

খুন কর! সম্ভব। তাহলে দশজন মিলে মিথ্য। সাক্ষী দেবে না কেন? [ওটা 

আরও সহজ ] পুলিশ ও কোর মাধ্যমে মানিগুণীকে বৈধ ব্ল্যাকমেইলিও 
সহজ-কার্ধ। মিথ্যাবাদীতার যুগে আদ্ালতগুলিকে পারিবৈশিক সাক্ষ্য-নির্ভর 
হতে হবে। 

পর্দাঘেরা স্থায়ী কোটকে ঘটনাস্থলে আনতে হবে। মুভি কোর্ট দ্বারা 
বিচার জনগণের ছুয়ারে পৌছনো চাই। সত্য সাক্ষীর দূর স্থানে স্থায়ী কোর্টে 
যায় না। [ নন্-কগ, মামলাতে ওদের খুঁজে বের করার কেউ নেই ] ঘটনাস্থলে 
রবাহুত সাক্ষীর! নিজেরাই এসে সত্য বলে। অপরাধীমন্ত'র গৃহে ব৷ কর্মস্থলে 
কোর্ট বসাতে হবে। ফরিয়াদী ও অপরাধীকে জানে সেইরূপ ব্যক্তিকে সেখানে 

পাওয়া ঘায়। উকীলের বাড়ীতে রিহারসেল প্রাপ্ত মিথ্য। সাক্ষীকে ভাঙ। বায় 

না। ক্লীকের জগতে বর্তমান বিচার পদ্ধতিতে দোষীদের মুক্তি ও নির্দোষীর্ধের 
দণ্ড হয়। 

উপরোক্ত প্রাচীন ভারতীয় “অন্ দি স্পট্' বিচার পহ্ধতি এখন চীন, রশ 
ও ক্রান্দসে গৃহীত । এবিষয়ে ভারত শুধু ঘুম়ায়ে রয় ও অপরাধীর সংখ্য। বাড়ায়। 
অন্জুহাত--সময়ের ও লোকের অভাব। মে ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থা গড়ে [ এর! 

সহাচ্ভূতিখীল ] তাদের মিটমাট-পন্থী বিচারের ভার দিতে হবে। অন্যথায় 
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ছুই বা তিনজনের [পূর্বের মত] বেঞ্চ কোর্ট তৈরী হোক। ছূ্নীতি-আজ পুলিশের 
একচেটিয়া নয়। (£) আদালত ও পুলিশের মধ্যবর্তী একটি সংস্থার গ্রয়োজন 
আছে। [ কলিকাতার পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেমের মত ] ওনরা মামলা কোর্টে 
পাঠবার পূর্বে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারবে। 

[ উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের ও সমর্থকদের মু্থমুহ্গ বিদ্বেষ ও উত্তেজনা 
অপরাধ স্পৃহার বহিগমনের সহায়ক । এজন্ত মিটমাটপন্থী বিচার ব্যবস্থার 
প্রয়োজন। গ্লেবার কোর্টে বর্তমানে উহা কিছুট। অনুন্যত হয়? আমার 

মতে মামুলি মামল। মিটমাট করতে সংঙ্গিষ্ট পক্ষকে বাধ্য কর! উচিৎ্। ] 
বিঃ ভ্রঃ--সৎ কয়েদীরা জেলের বাইরে গভর্মেন্ট বা প্রাইভেট ফ্যাকটরীতে 

কাজ করেকাজের শেষে জেলে ফিরলে ফল 'ভালে। হয়। এতে তারা মুক্তির পরের 
পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত থাকতে পারে। জেলের ভিতরে প্রাইভেট কোম্পানি- 
গুলি ব্রাঞ্চ ওয়ার্কদপ খুলতে পারেন। ওদের বেতন তখুনি না দিয়ে একত্রে 
মুকির-কাঁলে দিলে উহা তাদের 'ভবিষ্যতের পুঁজি হবে । তবে-:ওই বেতনের 
অর্ধেক রেখে জেলের খরচা তোল! হোক । 

অ-যৌনঙ্গ অপরাধের মত যৌনজ অপরাধ আছে। রীপটোম্যানিয়াক 
নর নারীর মত নিমপো-ম্যানিয়াক নর নারীও আছে। এই নিম্পোম্যানিয়ক'রা 

যৌন তাড়ন। প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়। ক্লীপটোম্যানিয় হতে পুরুষর। 
অধিক এবং নিম্পোম্যানিয়া হতে নারীরা অধিক ভূগে। এই জন্য যৌন 

অপরাধীদেরও চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে। 
[ এদেশে মানুষের মনোবৃত্তি এইরূপ যে তার! নিজের! যাচ্ছেতাই হলেও 

ক্ষমৃতামীন ব্যক্কিদের তার! চরিত্রবান দেখতে চায়। এর ব্যণতক্রম হলে তার! 
অসস্তষ্ট ও নিন্দা মুখর হয়ে থাকে । এজন্য যৌনজ অপরাধ ও তার উৎপত্তির এবং 
ওদের চিকিৎসা! সম্বন্ধে আলোচনা করবো। অধুনা এদেশেও যৌনজ 
দুর্ঘটনার প্রাবল্য দেখা যায় । দুর্ঘটনা ঘটে বলে পধ চল। কিংবা নারী প্রগতি 
বন্ধের প্রশ্ন উঠে না। এখানে আত্ম বি্েষণ দ্বারা সাবধানতা! অবলম্বনের বিষয় 

বল। হবে। 

(8 মিথ্যা মামলা করেছে ও মিথ্যা মামলায় পড়েছে এমন বহু ব্যক্তিকে আমি জানি। 

[উৎকোচ গ্রাহী] কিছু পুলিস ও হাকিমের নিখুঁত কাধরীতিও আমার জানা । মিখা! মামলায় 

মুক্তি পেলেও পাচ বছর বিচার শেষ হতে লাগে । এখানে অর্থনষ্ট ও মনোকষ্ট প্রধান বিবেচ 

বিষয় হয়। 
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ঘৌনজ-অপরাধ নারীর ইচ্ছায় এবং নারীর অমিচ্ছায় সঙ্খটিত হয়। 
'দ্বতোয়ক্ত অপরাধের জন্ত ষংগ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসাবধানতা এবং রাস্ত্রীয় ব্যবস্থার 

ও উহার প্রশাশনিক ছুর্বলতা! দায়ী । এইখানে নারীর সহযোগীতায় সঙ্ঘটিত 
অপরাধসমূহের চিকিৎস। পদ্ধতি সম্বন্ধে বল! হুবে। কিন্তু চিকিৎসার পূর্বে 
নারীদের মনকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে। 

যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার এই প্রবন্ধে উদ্দেশ নয়। নর নারীর 

বিবিধ “ফীনজ অপরাধের কারণ এবং উহার বিবিধ কার্ষপর্ঘত ও উৎপত্তির 
কারণ এবং গতিবিধি সমূহ এবং উহা! হতে সাবধানতা! অবলম্বনের উপায় এবং 

উহার দায় দায়িত্ব ও কাধ্যকরণ সম্বন্ধে এই পুস্তকের অন্ত খণ্ডে বিশদকপে 
মনন্তাত্বিক ব্যাখ্যা সহ বণিত হবে। এই প্রবন্ধে মাত্র চিকিৎমার জন্যে 

প্রয়োজনীয় মনস্তাত্বিক বিষণ বলা হলে। | 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

যৌনজ অপরাধ 

যৌনজ্ত অপরাধ দুই প্রকারের হয়। যথা £ (১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

(২) এবং নারীর সহযোগিতায় । [ সহযোগীয় অপরাধ তথা কন্টিবিউটিও 

অফেন্স ] একশ্রেণীর মোটর কলিখন মামলা এই জাতীয় অপরাধ।' এখানে 

নারী ও পুরুষের দোষ কম বেশী সমান। 
নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্ত সংশ্লিষ্ট নারীর ও তার অনিভাবকদের 

অপাবধানতা। ও তৎসহ রাষ্্রী্র অব্যবস্থা ও অক্ষমতা দায়ী । কিন্ত নারীর 

সহযোগিতায় কৃত অপরাধে নারী নিজেও কিছুট! দায়ী । স্থভদ্রা হরণ ও 

সীতা হরণ এক বস্ত নয়। এর মধ্যে প্রেম ঘটিত ও ব্যাঁভিচার এই উভয় 
অপরাধই আছে। 

[ কেউ যদি সুন্দর বনের বাঘকে ডেকে বলেঃ বাব! বাঘ! তুমি বাঘ 
আছে! | বেশ আছে! | আমি এধার দিয়ে যাচ্ছি। তুমি গুধার দিয়ে যাও? 
তুমি আমাকে খাবে কেন? তাহলে বাঘ কি শ্বধর্ম ত্যাগ করে মানুষ খাবে না। 
তেমনি কোনও স্বামী স্্ী দি নিরাসা৷ গড়ের মাঠে রাত্রে ভ্রমনে বেরোয়। 
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সেখানে ওৎপেতে থাকা দূরবৃতিরা স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করলে ওট| তাদের 
অবিবেচনতাগ্রস্থত কার্ষের এক স্বাভাবিক পরিণতি । ] 

নারীর সহযোগিয়তায় কৃত অপরাধের জন্ত মাত্র পুরুষকেই দায়ী কর! হয়। 
[ আইনে অবশ্ত নারীকে নাবালিকা হতে হবে] কারণ-_এখানে সামগ্রিক 
কল্যাণের জন্ত নারীকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য | কোনও নাবালক বালকও 
নাবালিক! স্্ীকে বহিষ্ধরণ [ ইলোপ ] করলে ওই বালকই দায়ী হবে। নারীরাই 
ন্গাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। পোষাকে পরিচ্ছদে পুরুষর! 
একদিন এক হবে। সেই দিন মাত্র নারীর পরিচ্ছদ থেকে জাতিগুলি চেন৷ 
যাবে। পারিবারিক বিষয় ও বংশের ধার রক্ষার প্রশ্নও এতে আছে। এর 

মূলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দেহগত কারণও থাকে। 
একটি পুরুষের বহুনারী বিবাহে সন্তানোৎপাদন ব্যাহত হয় না । কিন্তু__ 

একটি নারী বহুপতি গ্রহণ করলে বন্ধ্যাত্ব আনে । নারীর দৈহিক ও মানসিক 

দুরলতার-হুধোগগ্রাহী পুরুষরা অপরাধী । প্রকৃতির ছ্বারা নারী পুরুষাপেক্ষা 
দায়িত্বশীল রূপে স্থষ্ট। আইন চায় যে নারীরা [অবৈধ ভাবে] এগুলেও 

পুরুষদের পিছুতে হবে। সমাজ পুরুষকে ক্ষম৷ করলেও ব্যাভিচারিনী নারীকে 

ক্ষমা করে না। বৌরাণী ও দিদিমণির্দের একটু কষ্ট করে সংযত হতে হবে। 

কিছু তরুণ উতল। হয়ে বলপ্রয়োগে যৌনজ অপরাধ করে। কিন্তু তাদের 
জীবজন্তর ব্যবহার হতে শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেখানেও বলপ্রয়োগের 

রীতি নেই। পুংময়ুরের পেখম [ নৃত্যার্দি ] স্ত্রী মন্ত্রীর মনোরঞ্রনের জন্ত সথষট। 
কোকিলের মধুর ক স্বরস্্রী কোকিলকে গুণে আকুপ্'করার জন্তে আছে । এখানে 
গুণে বা প্রেমে জয় করতে হবে। [ নাবালিক। ও পরস্বী পরিহার্য ] 

অন্তখাতে আইনের কবলে তাদের দপ্ডিত হতে হবে। তাই জন্তদের মত 

মানুষকে ও ওই বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে। [ জন্তদের সংগণ না নিয়ে লোকে 

ওদের মন্দ গুপগুলি নিয়ে থাকে ] [2] 

[ যৌনস্পৃহ! প্রদ্ধামিত না করে ওটাকে নিয়স্ত্রিত করতে হবে। স্যটি রক্ষার 
জন্ত উহাকে বিবাহের পথে প্রবাহিত কর হয়। মানসিক ও দৈহিক সুস্থতার 

(9 কোনও নারীর অন্ত দু'জন তরুণের মারামারি'ও ওই জন্তদেরই মন্দ গুণপ্রাপ্তি। তবে-- 

জন্তদের ক্ষেত্রে স্ত্রী-জন্তকে বীরত্বে মুক্ধ করা হয়। আদি মানবী'দের ক্ষেত্রেও উহ! সমভাবে প্রযোধ্য 

হতো তাহলে বুঝ! যায় যে জন্তদের মধ্যে পাখীর বেশী সভ্য ও সৎভাবী । 
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জন্ত উহ নির্মল কর] উচিৎ ময়। তবে প্রতিরোধ-শক্তি সেই সঙ্গে অঙ্কুর 

রাখতে হবে। 

কোনও এক তরুণের পিত তার পুত্র সম্বন্ধে গর্ব করে আমাকে বলেছিল £ 
আমার পুত্রের বাইশ বছর বয়স হলো। কিন্ত সে এত ভাল ও সং ষে কোনও 
কন্ঠার দিকে চেয়েও দেখে না। এর প্রত্যুত্তরে আমি গুই কন্ঠার পিতাকে 
বলে ছিলাম £ উহ । এ ভাল কথা নয়। আপনার পুত্রের চিকিৎসার 
দরকার। 

আত্মরক্ষা মূলক অতীন্দ্িয়তা [ প্রোটেকটিভ ইনিষ্িক্কট ] নারীদের মধো 
বেশী আছে। তারা যেমন বহু কিছু গোপন করতে পারে । তেমনি বহু কিছু 

তার! জানতে পারে। এরা কোনও তরুণ কি উদ্দেস্টে তার সঙ্গে আলাপরত 

তা তারা তাদের মৃখ চোখ দেখে বুঝতে পারে। এতে তার! তাদের প্রবৃত্তি 
মত এগোয় কিংবা পিছোয় । নারী'রা এ' থেকে সময়ে সাবধান হতে পারে। 

[ ভাক্তারর! দূর হতে রোগী দেখে বলে দেয় যে তার কি রোগ পবে 
যাস্ত্রীক ও রসায়ন পরীক্ষায় তাদের অনুমান সত্যরূপে প্রমাণিত হয়। বনু 
দোকানী খদ্দের দেখে বুঝে যে, সে ত্রব্য কিনবে কি'না। তারা তা কিনলেও 
কতো দাম দেবে। এইগুলিকে প্রোফেসন্যাল ইনিটিঙ্কট বল! হয়। উকিল 
শিক্ষক ব্যাপারী প্রভৃতির স্ব ক্ব ক্ষেত্রে এই ক্ষমতার অধিকারী হয়! পুলিশ 
কর্মীরা পুলিশি কার্ধকে চাকুরী রূপে গ্রহণ না করে বৃত্তি তথা প্রফেদন বুঝলে 
তারাও এ ক্ষমতার অধিকারী হয়। দশজন ভূত্যকে দেখলে কোন জন এ চুরি 
করেছে, ত৷ তার! তার মুখ চোখ দেখে বলতে পেরেছে । 

এর মধ্যে আশ্চর্যজনক কিছুই নেই। মানুষের মনোভাব মুখে চোখে স্পষ্ট 

ভাবে ফুটে উঠে। এই পরিবর্তন এত সুক্্ম যে উহ] মাত্র অনুভব কর! যায়। 

কিন্ত উহার হুষ্তার জন্য ভাষায় প্রকাশ কর! যায় না। অভিজ্ঞ লোকদের 
দৃষ্টিতে ওগুলি সহজে ধর| পড়েছে । তবে সেজন্য ওই সংশ্লিষ্ট কথাবার্তা তথ! 
ফিমিউলাস প্রয়োগের প্রয়োজন হয় | ] 

বিঃ দ্রঃ--বহু প্রাচীন গৃহে পুরুষাহ্ক্রমে বাস্ত সাপ গৃহস্থদের সঙ্গে বাঁস করে। 
সেখানে পরস্পরের কেউ কোনও ক্ষতি করে না । এই কারণে পক্ষী্চুল বৌদ্ধ 
মঠে নির্ভযে মানুষের নাগালে আসে । বানর'রা প্রাণ ভয়ে জগয্লাখের মন্দিরে 
আশ্রয় নেয় । শৃকর'র। পাকিস্থানের ও নীল গাই'রা ভারতের অরণ্যে সরে 
আসে। 
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দেবীগ্রতিম মাতা, স্্েহ প্রবণ ভন্নী বা! প্রেমমন্্রী শ্বী নকল মমতা! ও বন্ধন 
ছিন্ন করে কেন বিপধগামিনী হয় ঃ সেই সম্বন্ধে গবেষণ।লব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি 

কারণ সহ এবার বিবৃত কর! হবে । উহার কারণগুলি বুঝলে এই সকল অঘটন 
সমুহ সময়ে নিবারণ করে সংসারকে রক্ষ। কর! সম্ভব হবে। 

প্রবন্ধের পূর্বার্ধে অ-যৌনজ [ অ।-সেম্কুপ্নাল ] অপরাধ সঘন্ধে বলা হলে! 

কিন্ত অ-যৌনজ অপরাধের মত যৌনঙ্গ অপরাধও আছে । যৌনজ অপকর্ম যৌন- 

স্পৃহার কারণে ঘটে থাকে। এই যৌনস্পৃহ! অপ-্পৃহার মত মান্ষের এক 

আদিল্পৃহ। নারীর বেশ্টাবৃত্ত ও পুরুষের লাম্পটা এই আদিম যৌন-স্পৃহ] 

হতে উত্ভুর্ভ। এই জন্ত আমরা স্বভাব অভ্যান ও দৈব অপরাধীর ন্তায় স্বভাব- 
অভ্যাস ও “দৈব বেশ্তা এবং লম্পট" দেখে থাকি । সভ্য মান্য অভ্যান দ্বার 

তার্দের অপস্পৃহাকে প্রদমিত করেছে । কিন্তু বংশ রক্ষার্থে তার! তাদের যৌন- 
স্পৃহাকে সম্পুণ্ প্রমিত না৷ করে বিবাহের পথে নিয়মিত করেছে। এজন্ক 

অপম্পৃহ। অপেক্ষা! যৌন-স্পৃহ। [ পূর্ণ প্রমিত ন! হওয়াতে | সভ্য মানুষ অধিক 
অন্থভব করে। ইহা সৎগ্রেরণ। ও উহার বাহক স্ষক্পবুত্তির সহযোগে সহজ 

[ প্রেমজ ] পথে নির্গত হলে অপরাধ হয় না। কিন্ত এই যৌন-স্পুহা 
অপম্পৃহ! ও উহার বাহক স্থুলবৃত্তির সহযোগে নির্গত হলে উহা! সাজ্ঘাতিক 

অপরাধ হয়। 

[ অপস্পৃহা ছুই ভাগে বিভক্ত । যথ। £_ ভ্রব্য-স্পৃহা ও শোণিত-্পৃহা। 

এই শোণিত-স্পৃহাও ছুই ভাগে বিভক্ত, যথা, যৌনজ ও অ-যৌনজ । যৌনজ 

শোণিত-ম্পৃহা মানুষের যৌন-স্প্রহার সহযোগে স্থষ্ট। ইহা বলাৎকার আদি 

আযাকাটিভ্ এবং ব্যা।ভচার আদি প্যাসিভ্ রূপে প্রকট হয়ে থাকে । ] 

বিঃ দ্রঃ বহু হত্য।র পর উগ্র শোণিতম্পৃহীরা খুনের পর নিহতের যৌন 
দেশও কাটে । উপরন্ত যৌন সার [ ০0561 ] রক্ত সারেরই রূপাস্তরিত অংশ । 

তাই বলাৎকারের সহিত দংখনাদিও দৃষ্ট হয়। কিছু ক্ষেত্রে বলাংকার ও 
খুন একত্রে সমাধ। হয়ে থাকে । ইহা! একই শোণিতস্পৃহার যৌনজ ও অ-যৌনঙ্ 
বিভক্তি প্রমাণ করে। 

যৌনজ অপরাধ ছৃই প্রকারের হয়ে থাকে, যখা-- (২) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

এবং (২) নারীর সহযোগিতায় | নারীর সহযোগিতায় সঙ্ঘটিত অপকর্ষ সকলকে 
অপয়াধ না! বলে উহার গুরুত্ব অস্থায়ী উহাকে অন্তায় কিংবা পাপ বল। উচিত। 

ইহাকে সহযোগীয় অপরাধ ব৷ “কনট্রিবিউটিং অফেল' বল] যায়। যৌন-স্পৃহ। 
৯৪ 
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অপন্পৃহার [ অর্থাৎ উহার অংশ বিশেষ শোণিত-স্পৃহার ] সহযোগে নির্গত হলে 
উহার আগমন ও তিরোধান এবং তজ্জ্রনিত উহার ফলাফল একই রীতিতে 

নিয়ন্ত্রিত হয়। এইখানে মাত্র নারীর সহযোগিতায় সঙ্ঘটিত অপকর্ম সম্বন্ধে 
কয়েকটি মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচন। করবো । [ কারণ, উহার মধ্যে যৌন- 
.মম্পকিত জটিল মনম্তত্ব আছে।] 

আমাদের প্রদমিত যৌন-স্পৃহাকে সুগার-কোটেড, কুইনাইন-এর সঙ্গে তুলন। 
করা চলে। ভিতরে কুইনাইন তথ! যৌন-ম্পৃহ। থাকলেও উহাব বহির্দেশেস্থগারের 

[ সভ্যতার ] কোটিং থাকাতে উহ। অন্ভূত হয় না। এই স্থগারের ব্যরসমূহ 
এক-একটি করে অপসারিত হুলে ভিতরের যৌন-স্পৃহ৷ [সেক্স এপিটাইট] বাহির 
হয়ে আসে। কোনও সৎ-নারীর ক্ষেত্রে উহা! একদিনে সঙ্ঘটিত হয় না। তার 

পক্ষে বিপথ-গামিনী হতে কিছু সময় ও কার্য-করণের প্রয়োজন হয়। নিগ্বোক 

তালিক। থেকে বক্তব্য বিষয় বুঝ! যাবে। 
ভক্তি 

| 
শ্রদ্ধা 
| 

গ্রীতি 

[ ভালবাস! ] 
| 

কর্তব্য--ভালবাসা_- প্রেম _ভানবাসা_-কৃতজ্ঞতা 

| 
গ্রীতি 
শির 

ন্মেহ 
| 

অনুকম্প! 

ট্হ। যেমন উপর থেকে নীচে নেমে আসে, তেমনি উহা নীচে থেকে উপরে 

উঠে। উপরম্ত উহ! ডাইন ও বাম-_এই উভয় দিক থেকে এসে কেন্দ্রে মিনিত 
হঘ্। বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে । 

[ নারীর ছজের মনের গুহতত না জানলে তাদের চিকিৎন! করা যায় না। 
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বিপথ- গামিনী নারীকে উদ্ধার করে আনার সঙ্গে আমাদের সকল কর্তব্য শেষ 
হয় না। উহার দেহ উদ্ধারের সঙ্গে উহার মনকেও উদ্ধার করতে হবে। এই 
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নব বিপত্তির মল কারণ জান! থাকলে বাক্ প্রয়োগের বার! এদের নিরাময় করে 
তাদের মুখ হুতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য আদায় কর] যাবে-] 
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নারীকে উদ্ধার করে এনে অপহারকের গ্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে তার প্রেমমন্ত 

আকর্ষণের উৎপত্তির মূল কারণ প্রথমে বুঝতে হবে। উপরে উদ্ধৃত চিত্র তথ! 

প্লেট থেকে বক্তব্য বিষন্ন বুঝা যাবে। 
(১) শিশু ভার গুরুকে ভক্তি করে থাকে । উহাদের মধ্যে থাকে ভক্তির 

ষম্পর্ক। অর্থাৎ_এখানে স্থগারের কোটিং অতি পুরু । কিন্তু দেব] জনিত 

অস্তরঙ্গতা ধীরে ধীরে এদের সম্পর্ক শ্রদ্ধার পর্যায়ে নামকে আনে। অর্থাৎ 

আবরণের [ কালচারাল কোটিং ] একটি স্তর দ্রবীভূত [ তথা ভাইলিউটেড, ] 

হয়। এখানে তাদের অজ্াতে তার শিক্ষক ও ছাঁীর সম্পর্কের পর্যায়ে তথ! 

শুদ্ধায় ] নেমেছে । তবুও তখনও এদের পরবতী সভাতার আবরণসমূহ অটুট 
থাকে। এই জন্ত তখনও পর্যস্ত ভারা নিরাপদ । কিন্তু অতি মেলামেশার 

অবস্থভাবী ফলম্ববূপ একদিন তার! বন্ধুত্বের তথ। ভাঁলবাস।র [প্রীতির ] পর্যায়ে 
নেমে আসে । অর্থাৎ যৌন-স্পহার [ 2৪ 9». ] উপরি ভাগ হতে পর পর 

আরও দুইটি স্থগার কোটিং তথ। লেয়।র সরে যায় । তারা পরস্পরকে [নির্দোষ ] 

ভালবাসে মাঁত্র। বন্ধু ও বান্ধবীদের এবং সহুপাঠী-সহপাঠিনীদের সম্পর্ক প্রারস্তে 

এইরূপ হয়। কিন্ত আরও কিছুকাল পরে তাদের পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মত যৌনজ 
প্রেমে নামা অসম্ভব নয়। এইখানে এই যৌনজ সম্প্রা/ত উপর থেকে নীচে 
নেমেছে। 

(২) কোনও এক কুরূপ। কন্তাকে ক্কেহ পছন্দ করে না। সকলেই তাকে 

প্রত্যাখ্যান করে থাকে । "কোনও এক যুবক দয়াপরধশ হয়ে তাকে বিবাহ 

করলো৷। এইথানে সে তাকে নিশ্চয়ই প্রথমে ভালোবাসেনি। সে তাকে 
অন্ুকম্প! করেছে মাত্র। কিন্ত কিছুকাল সেবা-শুশ্রযার পর এই কন্ঠাকে এ যুবক 
নিজের অজ্ঞাতে স্বেহ করতে থাকে । এই ভ্রাতৃম্থলভ বা ভগ্রী প্রতিম স্েহ 

[ মিসট!রলি লভ্ ] এইখানে আরম্ভ হয়। 'আরও পরে উহার বন্ধু সুলভ 

ভালবাসা ও আরও পরে স্বামী-ন্বীর প্রেমের [ যৌনন্গ] পর্যায়ে উঠে আসে। 
এইখানে এদের যৌনজ-সম্প্রীতি নীচে হতে উপরে উঠে এসেছে । (তালিকা 
দেখুন।) 

(৩) কর্তব্য--এদেশে নেগোশিয়েটেড, ম্যারেজের গুচলন অধিক । পিতা 
মাত! ও গুরুজনের আদেশে অনেকে বিবাহ করে। এইখ|নে বর্তব্যঝকোধ ধীরে 

ধীরে তাদেরকে পরস্পরের প্রতি প্রথমে স্ষেহপ্রবণ করে ও পরে ভালবাপা 

আনে। আরও কিছু পরে উহ তাদের যৌনজ প্রেষে ঠেলে দেয়। একত্রে 
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বসবাস জনিত বাধ্য বাধাকতা! ও সুযোগের জন্ত উহ! ক্রুত গতিতে হয়। এখানে 

তাদের মধো কোনও অণ্টারনেটিভ তথ! বিকযের স্বান নেই। এখানে যৌনজ 

দন্জ্রীতি বাম হতে মধ্যবর্তী কেন্দ্রে এলে! [ চিত্র দেখুন ]। 

(৪) কৃতজ্ঞতা--পারিবারিক উপকারী বন্ধুদের প্রতি কন্তাদের একটি 
ভুর্বলতা থাকে । এজন্য তাদেব বহু ষৌনজ কু-ব্যবহার পর্যস্ত তার বরদাস্ত 
ফরেছে। কোনও পড়শী যুবক ভ্রাতার চাকুরি সংগ্রহ করে দিলে কিংবা পিতাকে 

আিক লাহাষ্য করলে এ বাটীর কন্যাদের পক্ষে কৃতজ্ঞ থাক! স্বাভাবিক । কিন্ত 

উহাকে ন্সেহ, ভালবাপ! ব1 প্রেম বল! যায় না। কিন্ত তা সত্বেও এই রতজতা 

ঘথাক্রমে স্মেহে, নির্দোষ ভালবাসায় ও এর কিছু পরে যৌনজ প্রেমে রূপান্তরিত 
হয়ে থাকে। এখানে যৌন সং্খীতি ভান হতে নধ্যবর্াঁ কেন্দ্রে এনে গেল। 

[ চিত্র দেখুন ] 
মানুষের যৌন-্পৃহার আগমনের রীতি-নীতি সম্বন্ধে বলা হলে! । এইবার 

উহার স্বরূপ সম্বন্ধে বল৷ যাক । এই নকল নাগীকে উদ্ধারের পর তার তাদের 
দ্বয়িতের বিরুদ্ধে বিবু(তি দেয় না। কিন্ত নারীর অস্তনিহিত প্রবণতা সহ্বঞ্ধে 

গান থাকলে উহাদের সহজে নিরাময় করা সম্ভব | নিরাময়ের পর তাঁর] তাদের 

অপহারকদের পিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে বক্তব্য বিষয়টি 

বুঝা যাবে। কারণ, নারীর সম্প্রীতি নান! ভাবে মধ্যবর্তী যৌন কেনে 
আসে।. 

প্রেম ও যৌনবোধে উৎপত্তির কারণ বোঝার পর এঁ প্রেমবোধ বা যৌন- 
বোধের শ্রেণী ও রূপ বুঝতে হবে। নিম্নোক্ত চিত্রটি অনুধাবন করিলে বক্তব্য বিষয় 

বুঝ! যায়। এখানে সংশ্লিষ্ট কন্াটিরই শ্রেণী বিভাগ প্রণোজন হয়। 

ক্রমিক যৌনজ মন্প্রীতির উপরোক্ত যুঙ্গ তত্বগুলি জানা থাকলে বিপথ- 
গামিনীদের প্রতি আমাদের সহান্ভূতি আসা উচিত। এই প্রেম ততগুলি 

অনুধাবন করার পর নারীদের বিপথগামিনী হওয়ার কারণগুলি সমন্ধে 
আমাদের অবহিত হতে হবে। কারণ, রোগের উৎপত্তির কারণ না জানলে 

উহার চিকিৎসা কর! সম্ভব নয়। এই সন্কল কারণ ও তৎসম্পকিত চিকিৎসা” 
পন্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত কর! হলে] | 

(১ উন্মাদনা-কতক কন্তা আছে যার! কেবল মাত্র উগ্র যৌনবোধের 

কারণে বিপথগামিনী হয্ব। এই উগ্র যৌনবোধ বহু ক্ষেত্রে তাদের গাগলিনী 
করে তুলেছে। বৌকের মাথার বেরিয়ে এসে তারা৷ আর ফিরবার পথ পায় 
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নি। হঠাৎ প্রতিরোধ-শক্তির হাঁমি ঘটলে এইরূপ হয়ে থাকে । এদের মধ 

কেহ কেহ যৌনজ রুগিণীতে পর্যবসিত হয়। এই রোগের তাড়নায় নারীরা 
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পুং এবং পুরুষর] স্ত্রী সংসর্গের জন্য লালায়িত হয়। কিন্তু ঘটন| ঘটার পর তার। 
অন্তগ্ু ছয় এবং কৃষ্টিগত অসমত তথ কালচারাল কণ্ট1স্ট অন্ুডব করে। 
তখন তাদের একে অন্তকে একটুও পছন্দ করে না। 

নারীদের যদি বুঝানে| যায় যে এই সব বিষয় কাউকে না জানিয়ে তাদের 
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ঘুর স্বানে সৎপাত্রস্থ করাহবে, তাহলে এরা তাদের অপহারককে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ 

করে অভিভাবকদের অনুগত হয়ে তাদের ইচ্ছা মত বিবাহাদদি করে। সাময়িক 
উন্মাদনাও বহু নারীর গৃহত্যাগের কারণ হয়েছে। কিন্তু এই যৌন উন্মাদনার 
উপশম হওয়। মাত্র তারা অন্তাপে জর্জরিত হয়েছে । এমন কি এজন্য তার! 

অন্থশোচনায় আত্মহত্যা পর্যস্ত করেছে। এই সকল নারী তাদের কতকর্ষের 

জন্য সদ সর্দ1 অন্ত থাকে । তার! হযোগ-স্ববিধা ও অভয় পাওয়া! মাত্র 

আপন ঘরে ফিরে ষেতে ব্যন্ত হয়। এতে এদের ঘা কিছু বাধা ত1 লোকলজ্জ! 

এবং ভন্ন হতে উদ্ভুত। এখানে তাদের ভঘ ও লজ্জার উপশম ঘটাতে হুবে। 
তাদেন বুঝাতে হবে যে তাদের সসম্মানে পূর্ব সমাজে ফেরা সম্ভব। 

বিঃ ব্রঃ--যৌনবোধ অত্যুগ্র হলে এইরূপ উন্মাদনার স্বরি হয়। এজন্য নারীর! 
রাজ্য পর্যস্ত ত্যাগ করে। স্স্ স্নায়ু খুব ক্ষতিগ্রস্ত ন৷ হলে এর! হিন্তিবিয় 

রোগীদের মত এদের স্থকুমার বৃত্তিগুলি পুবাপুরি হারায় না। [ তবে, এই উগ্র 
ঘৌন-বোধ ওদের প্রতিরোধ শক্তির কম-বেশি হানি ঘটাতেপারে |] সংগুণাদির 

আধারতৃত সুক্ম ন্বাযুব অতি ক্ষতি না হলে এধের মধ্যে লঙ্জা-সরম থাকে । এই- 

জন্ত এর। যৌন অপকর্মে গোপনত। রক্ষা করে। গোপনীয়ত। রক্ষার্থে এরা 

[পুং বাস্ত্রী ] আতীষ-স্বজন ও দাস-দাপী নিবিশেষে নিবিচারে ঘযৌনজজ অপকর্ম 
করেছে। বহক্ষেত্রে এর! মিথ্যা-অপবাদের আশ্রয় নিয়েছে। কোনও এক 

দাসী-মেয়ে সম্তান-সভ্ভবা হলে সে মিথ্য। করে বাড়ির ছোট কর্তার নাম বলে 
দিয়েছিল। উদ্দেশ্ট এই যে, “আমি তো। গেছিই। এখন প্রেশাম্পদকে এই 
ভাবে রক্ষা করি।, 

[ গ্রতিরোধ-শক্তি অপসরণ দ্বারা ] আমাদের প্রমিত আদিম যৌন-স্গহা 
তথ] বোধের ক্রমিক কিংব। হঠাৎ উন্মেষের কারণে আমর। ম্বভাবঃ অভ্যা, 

মধ্যম ও দৈব-অপরাধীর মত স্বভাব, অভ্যাল, মধ্যম ও দৈব “বেশ্টা' নারী এবং 

[ পুং] দেখে থাকি। ঠিক সাধারণ অপরাধীদের মত এরাও প্রাথমিক ও 
[ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন জনিত ] প্রকৃত পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে থাকে। শুধু তাই 
নয়। এর] অপরাধীদের মত [ যৌন ] অপরাধ রোগী এবং [ যৌন] নীর়োগ 

অপরাধীতেও বিভক্ত । প্রতিরোধ-শক্তি নিন হলে কিংবা উহার ছানি 

ঘটলে এই উগ্র যৌন-বোধ পুরুষের ক্রিপটোম্যানিয়ার মত নারীর নিমপো- 
ম্যানিয়। রোগের হি করে। এই রোগগ্রত্তা নারী নিধিচারে নিয়ত পুরুষ 
কামনা করে। এর! হিঠিরিক হয়ে উঠলে গোপনত। পরিহার কয়ে নির্লজ্জতার 
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সন্ধে ষে কোনও পুরুষের পিছনে ধাবিত হয়। এদের তখন বল! হয়ে থাকে-. 

পুস্চলী নারী । এদের কেউ কেউ কামন৷ করে যে অমুক পুরুষ তাদের গ্রতি 

অসদ্-ব্যবহার কিংবা! কু-অঙ্গ-ভঙ্গি করুক। কিন্তু সেই বিষয়ে গ্রত্যাখ্যাত হনে 
তারা এ বিষয়ে নির্দোষ পুরুষের বিরুদ্ধে ত্র তত্র এই বলে মিথ্যা অভিযোগ 
করে যে সেইরূপ কু-ব্যবহার অমুক ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে করেছে। মেয়েদের 
মধ্যে প্যাসিভ্ ভাব এবং পুরুষদের মধ্যে আকটিভ ভাব থাকে । এজন্য পুরুষদের 
এই রোগ এলে তাদের ব্যবহারে বল-গয়োগ দেখা যায়। যৌন-স্পৃহার 
নহিত অপন্পৃহার [ শোণিত-স্পৃহার ] সংমিশ্রণ হেতু বিবিধ যৌনজ অপরাধের 
স্থষ্ি হয়ে থাকে। 

(২) হিন্তিরিয়া_-কতক কন্ত। আছে ঘার। এক প্রকার যৌন হিছ্রিরিয়া 
রোগে ভোগে । প্রতিরোধ-শক্তির আধারভৃতমুক্ষ্ম সানু রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 

হলে নিয়ের প্রমিত যৌন-স্পৃহ। তীব্রতর হয়ে বিবিধ চাপা থাকা আদিম বৃত্তির 

গহিত উপরে উঠে। অন্যান্য হিরি।রয়া রোগীদের কোনও বস্তু বিশেষের উপর 
ঝোঁক আসে। কিন্তু এদের একটি পুক্ুষের উপর অহেতুক ঝৌক পড়ে। 
কিন্তু ইহাতে ভালবাসা স্বেহ ব৷ প্রেমের লেশ মাত্র থাকে না । সাধারণতঃ 
বর্ন বয়স্ক সং কন্তার দায়বিক কারণে এই রোগে অধিক ভোগে । মভ্িষের হক্ব 

স্বাযু সাময়িক ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হওয়ায় এর! প্রায়শঃ [ অচেতন মনে ] আদিম 
ঘানবী শুলভ ত্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে । ইহারা যে হিন্তিরিয়। রোগিণী তা নিম্কের 

ক্য়টি সিম্পটম, থেকে বুঝা যায়। এই সময় এরা [আদি মানব স্থুলভ ] 

অতীন্দ্রিয়তা পর্যস্ত লাভ করে। 
(ক) পুরানে। চোরদের মত এর| ঘথাক্রমে অলস, ভাবপ্রবণ, দাভিক এবং 

নিষ্ঠুর থাকে। কারণ, মন্তিষ্বের ক্ষ মাছ ক্ষতিগ্রত্ত হওয়ায় নিমের চাপা- 

থাকা কিছু আদিম স্বভাব উপরে উঠে। অলস অবস্থায় তার৷ নেতিয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ে। ব্হুদিন পর্যস্ত এর। এই অলস অবস্থায় থাকে। আবার পরক্ষণেই 

ভাবপ্রব্ণ হয়ে তার। ক্রমাগত কীদতে ও বলতে থাকে-- ওগো! তোমর। 

আঁথাবে ছেড়ে দাও। তোমরা আমার কেউ নও' ইত্যাদি। এদের এই 

মকরুণ অবস্থা দেখে মনে হয় যে এদের ছেড়ে দেওয়াই ভালো । প্রক্ষণেই 
আবার এর! দাত্ভিক হয়ে উঠে নানারপ দৃত্তোক্তি করতে থাকে, যখ। £ “আমি 
বেশ করেছি। আমি তাকে চেয়েছি। তোমরা আমার কিছু করতেপারে! 

সা', ইত্যাদি কখনও আবার তার! তাদের নিষ্ঠুর অবস্থায় উপনীত 
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হয়। এই সময় তার! অঙ্সীল গালিগালাজ করতে থাকে । মাটিতে মাথা 

£কে রক্তপাত করে। নিজের চুল ছিড়ে গ্রহাররত হয়। এ সময়ে স্থবিধে 
পেলে এর! বেগে পলায়ন করেছে। 

(খ) নৈতিক ও দৈহিক অসাড়ত] এদের মধ্যে দেখ! যায় । এ সময় এর 
নির্লজ্জ ও কষ্টসহিষ্ণ হয়ে উঠে। যে কন্ত। কয়দিন পূর্বে কারুর মুখের দিকে 
চেয়ে কথ! বলে নি, সেই কণ্থার মুখে গুরুজনদের প্রতি জঘন্য কটু কথ। বলতে 

বাধে না। এর প্রায় যার তার বিরুদ্ধে কদর্য মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে, 

ধঘথা_ “মা! আমার জণ নষ্ট করেছে । পিতা আমার ঘ্বার। পাপ ব্যবসা করাতে 

চান। ভ্রাতা আমাকে তার বন্ধুর লালসাগ্রিতে আহুতি দিতে চায়। আমার 

দেহের প্রতি মামার লোলুপ দৃষ্টি আছে”, ইত্যার্দি। যে কেহ তার বিরুদ্ধে যাবে 
ভারই বিরুদ্ধে সে অভিষোগমুখর হবে। 

(গ) ' একের মন সদা-সর্বণ। নিম্নগামী হয়। এরা প্রায়ই মৎ্ব্যক্কির প্রতি 
তাদের প্রেম নিব্দেন করে না। প্রা্ই তাদের পান-বিক্রেত1, অসৎ ব্যক্তি ও 

নিরক্ষরদের প্রতি গ্রীতি দেখ! ঘায়। মানুষের আদি বুত্তি এদের মধ্যে ফিরে 

আসার জন্তে এইরূপ হয়। মাম্যিফের সু্ষন্সাযু ক্ষতি গ্রন্ত হওয়া উহার কারণ। 
এই বিশেষ রোগের এক একটি বিশেষ পিরিয়ড আছে। যথা, তিন দিন, 

নয় দিন, পনেরো! দন, তিন মাস, নয় মাস ইত্যাদি । আ্ান্ুর উপর কার্যকরী 

গুঁধধ প্রয়োগে এই পিরিয়ড ব৷ ক্ষণের কাল কমানে। সম্ভব। এই নির্ধারিত 

কাল অতিবাহিত হওয় মাত্র এর। পুনরায় আত্মস্থ হয়ে উঠে । নিয়াময় হওয়া 

ষবাত্র তাদেরকে সলজ্জ ও ব্রীড়ানত্র হতে দেখা ঘায়। এ সময় তার পরিচিত 

ব্যক্তিদের মুখের দিকে লজ্জায় চাইতে পারে না। তার তাদের অপহারকের 
প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। এই ব্বপ রোগিণীকে কিছুকাল [ বাঁপ-মার 
হেপাজতে কিংবা কোনও উদ্ধার আশ্রমে ] আটকে রাখলে স্থৃফল হুবে। এই 

অন্ত উদ্ধারের পরেই এদের আদালতে উপস্থিত কর! উচিত হবে না। এদের 

এই ঝৌঁক অজান। অচেন। লোকের উপরও আসতে পারে। এই রোগের 

রিল্যা্, হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এই জন্ত সংশ্ি্ যুবকের সঙ্গে তার [ কিছু 

কাল ] পুনরায় দেখা ন| হওয়া বাছছনীয়। কারণ, এরূপ সন্দর্শন হিমিউলাস-এর 

কাজ করে রোগকে ফিরিয়ে আনতে পারে। 

(৩) প্রেম__প্রেমজ অপহরণ বা! বহিষ্করণ প্রভৃতির তদন্তে প্রথমে এই 
প্রেমের হ্বরূপ বুঝা দরকার । বহু কন্ত! মাত্র প্রেম [ লভ্ ]-এর কারণে বিপথ- 
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গামিনী হয়ে থাকে। উহার উৎপতি সম্বন্ধে প্রবন্ধের প্রথমাংশে বল। হয়েছে। 
এই প্রেম ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, ঘখা_-(ক) গুণগত, (্) ব্যক্তিগত 

(ক) গুণগত--এমন বহু কন্তা দেখা যায় যারা কোনও ব্যক্তিকে 
ভালোবামে নি। তার শুধু তার কয়েকটি গুপকে পছন্দ করেছে। একন্ত। 
মনে ভেবেছে ঘে, ত্বামী এম. এ, পাশ, রঙ ফর্সা, দীর্ঘদেহী, বাড়ি ও গাড়ির 
মালিক, উচ্চ বেতনভোগী ইত্যাদি হবে। মনে মনে সে তার ভবিস্বৎ দয়িতের 
দ্বশটি বা বারোটি গুণের বিষয় ভেবে রাখে । এখন কারুর মধ্যে সে উহার ছয়টি 

গুণ আছে বুঝলে তার দিকে আক্রষ্ট হবে। ইতিমধ্যে অন্ত কারুর মধ্যে আরও 
ছুইটি গুণ অধিক আছে বুঝলে মে এই পূর্বের মানুষকে পরিত্যাগ করে পরেরটির 
অন্ত ব্যাকুল হবে। এই ধরনের প্রেম হঠাৎ আলে ও হঠাৎ চলে যায়। 

চিকিৎদার্ধে এইকূপ কন্তাকে বুঝানো। চাই ষে, এ ব্যক্তি অপেক্ষা আরও 
অধিক গুণ-মম্পন্ন ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে ব্যাকুল । কিংব৷ তাকে বিশ্বাস 
করাতে হবে যে, এ ব্যক্তি এ সকল গুণের অধিকারী নয়। সে মিথ্যা বলে 

তাকে প্রবচন করেছে। 

বিঃ ভ্রঃ__বছু নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে তার ম্বামীকে বলতে শ্বনেছি ঃ 'বাঃ 

তরুণটিতে। খুব ম্মার্ট। বেশ হ্থন্দর উনি দেখতে] তো]। এখানে. ওই নববধধ 
তার শ্বামীর অপেক্ষা কিছু বেশীগুণ ওর মধো দেখাতে দে ওর প্রশংসামুখর। 
কিন্তু ওই বধুর মধ্যে প্রতিরোধ-শক্তি [ সংজা! দ্রঃ] থাকাতে নিশ্চয়ই সেই বধু 
তার স্বামীকে ওর জন্ত বাতিল করবে না। কিন্ত তার সঙ্গে অবাধ মেলা- 

মেশ! ও স্থযোগ স্ববিধা যদ্দি সে পায়, কিংবা মুরহমূ্হ স্বামীর দুব্যবহারে তার 

মন বিষিয়ে উঠে | সে ক্ষেত্রে ওই তরুণের সামান্ত সহান্্ভূতি ও সাহায্যে 
তার পক্ষে ম্বামীত্যাগিনী হওষা! সম্ভব । ওই সময় অত্যাচারিত] নারী একটু 
নহাহুভূণ্তির জন্য কাঙ্গাল হযে উঠে । এ সময় কেউ আশার বাণী শুনালে সে 
সহজেই অভিভূত হয়ে প্রতিরোধ শক্তি হারায়। 

[ এই সম্পর্কে 'শালী কমপ্লেক্স' স্বন্ধে বল! যেতে পারে। বহুবিবাহিত্ব 
তরুণ বিবাহের পরে ভেবেছে ষে এটিকে বিয়ে না করে এর পরের ভর্মীটিকে 
বিয়ে করলে ভালো হতো! | এখানেও ওই তরুণ তার স্ত্রর অপেক্ষা আরও 
বেশী কিছু গুগ তার ওই শালীর মধ্যে দেখে। এই মনম্তথ প্রাচীনাদের 
জান! থাকাতে পিটু পিটি ভগ্নীকে নৃতন জামতার স্থমূখে প্রথম কয়দিন আসতে 
দিত ন|। ৃ 
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ধে) ব্যক্তিগত--ব্যক্তিগত প্রেমে কন্ঠারা কখনও গুণাগুণের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে না। কারণ সে মানুষটাকে ভালবাসে । তার গুপকে নে 

ভালবাসে না। বনৃকাল একত্রে একই গৃহে বসবাস করলে বা পাশাপাশি 

বাটীতে বর্ধিত হলে ইহার উদ্ভব হয়। এই ব্যক্তিগত প্রেম জাত হতে বহু সময় 
লাগে এবং ইহা। পূর্বোক্ত গুণগত প্রেমের ন্তাষ সহজে অপসারিত হয় না। 

চিকিৎসার্থে বাকৃপ্রয়োগ দ্বার। এ কন্তার মনে হিংসা ও ক্রোধের উদ্রেক 

করাতে হবে। তাকে বুঝাঁতে হবে ষে, এ ব্যক্তি এখন অন্য কন্তাতে অন্ুরক্ত। 
এতাবৎ সে তাঁকে অভিনস দ্বারা ঠকিষেছে মাত্র। 

এতদ্ব্যতিরেকে বালক-বাঁলিকাদের চৌদ্দ হইতে বাইশ [ ততোধিক ] 

পর্যন্ত বযসে যে কেহ তাদের মনে প্রথম দাগ কাটে [ ফাস্ট ইমপ্রেশন ] তার 

জিত হয়। এই ক্ষেত্রে এক বৃদ্ধের সহিতও যুনকের৷ প্রতিযোগিতা! করতে অক্ষম 
হয় । এই বস কালে উহার। প্রেমে পড়ে কিংবা রাজনৈতিক অপরাধ 

করে। অভিজ্ঞতার অভাব এবং ভাবপ্রবণতার আধিক্য এজন্ দায়ী । 
কেহ কেহ দ্বৈত ব্যক্তিত্বেব কারণে এক সমস্ন একজনকে এবং অন্ত সময় 

অন্য জনকে পছন্দ করে তার প্রাত অন্থুরক্ত হ। এই যৌনজ অপবাধ ও উহার 
চিকিৎদ। সম্বন্ধে এই পুস্তকের একটি পৃথক খণ্ডে লিখিত হবে। বর্তমান 

পরিচ্ছেদে ইহার যংসামান্ উল্লেখ কর! হলো! | সংপ্রেরণা এবং অপরাধ-স্পৃহা 

কিভাবে এই যৌন-স্পৃহাকে ধথাঞ্মে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কিভাবে এই 
অপরাধীনীদের চিকৎস। কর! যায়, সেই সকল বিষয় বুঝাবার জন্তে মাত্র এইটুকু 
বর্তমান পরিচ্ছেদ্দে উল্লেখ কর। হলো । এইখানে আমার বক্তব্য এই ষে, 

বিপথগামিণী নারীকে উদ্ধার করে এনে প্রথমে তাদের উপরোক্ত ভাবে শ্রেণী- 

বিভাগ করা উচিত । কারণ উহাদের রোগের শ্রেণী ও উপশ্রেণী অনুযায়ী তাদের 
উপর বাকৃ-গ্রয়োগ করে তাদের চিকিৎমার দ্বারা নিরাময় করতে হবে। 

উপরোক্ত নিবন্ধে কেবল মাত্র অ-যৌনজ এবং যৌনজ অপকর্মের চিকিৎস। 

সম্বন্ধে বল হলো। বয়স্ক পুং ও নারী অপরাধীদের মত কিশোর [জুভেনাইল ] 
অপরাধীদের এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকৎসাও পৃথক পদ্ধতিতে করতে 

হবে। 

কিশোর-অপরাধী শীর্ষক প্রবন্ধে কিশোর অপরাধীদের চিকিৎস। পদ্ধতি এবং 

অপরাধ-গবেষণ! শীর্ষক নিবন্ধে মগজ ধোলাই ও পূর্ণ ধোলাই বিষয় আলোচনাতে 
রাজনৈতিক অপরাধীদের চিকিৎস। পদ্ধতি সন্বদ্ধে বলবে] । 
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প্রেম ব্যকিগত বুঝলে সংশ্লিষ্ট কন্তাটির মধ্যে হিংসা! আনতে হুবে। তাকে 

বুঝাতে হবে যে এ ব্যক্তি অন্ত এক বা বহু কন্তার প্রতি আসক্ত । অন্তের লমর্থন 
দ্বারা বা অলীক পত্রার্দি থেকে তা প্রমাণ করতে হবে। 

নারীদের মধ্যে হিংসাবোধ অত্যস্ত বেশী। মৃত্যুর পরও তার্দের চিতা ভন্মতেও 
উহা থাকে। নিজের! তারা কেউ যা ইচ্ছা তা করুক ন। কেন, তারা 
কিছুতেই স্বামীর ভাগ অন্ত কাউকে দেবে না। এই হিংসা আসা মাত্র 

দহিংমর [ফেরোপাস] হয়ে এ ব্যক্তির ভীষণ ক্ষতি করতেও তখন তার! প্রস্তত। 

[ কোনও এক স্ত্রী গৃহত্যাগ করলে তার স্বামী বহু মকর্দমা করেও তাকে 
আনতে পারেন নি। বার সর পর উনি বাট বৎসর বয়সে এক চতুর্দনকে 
বিবাহ করে গৃহে মানেন। ওই সংবাদ পাওয়] মাত্র ওই শ্রী পতিগৃহে হঠাৎ 
উদয় হলেন। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাসিত হলে এ নারী বলেছিল £ এতোদিন উনি 

আমাকে চেয়েছিলেন বলে আমি আমি নি। কিন্ত এখন উনি আমাকে চান 

মা বলে আমি এসেছি। 

ওদিকে ওই বালিকাঁকে ওই গ্রৌঢিকে বিবাহের কারণ জিজ্ঞাসা করলে “ম 
বলেছিল ; গৌরী কি শিবকে বিয়ে করে ছিল তার বাঘছাঁল, বৃদ্ধ বয়স বা 
ঘটাজুট দেখে। তিনি মহাযোগী জ্ঞান তপস্বী বলে তাকে উনু বিষে করে 

ছিলেন। এটি একটি ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস-উত্তূত মগজ ধোলাই-এর প্ররুষ্ 
দৃষ্টান্ত |] 

প্রেম গুণগত বুঝলে সংশ্লিষ্ট কন্তাকে বুঝাতে হবে ষে ওর চাইতে 
বেশী গুণসম্পন্ন পাত্রের সহিততার বিবাহ দেওয়। হবে। কিংব৷ কার্ধকারণ অলীক 

প্রমাণ দ্বার তাকে শ্বাস করাতে হবে যেনে তাকে ঠকিয়েছে। ওই সকল 

বড় বড় গুণের একটিও তার মধ্যে নেই। 

উপরোক্ত চিকিৎস। তাকে উদর পৃতি করে খাওয়ানোর [রসগো্লাদি ] পর 
কর! উচিৎ। জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা অপরাধীদের স্বীকারোক্তিও এভাবে খাওয়ানোর 

পর করাহয়ে থাকে । উদর পুতি হলে মন্তিক্ক হতে রক্ত নেমে উদরকে পদ্ধিচালিত 
করে। সেই অবশ্থায় মন্তিফ বাক গ্রয়োগশীল ও উহ। অত্যন্ত হাক|থাকে। সেই 

অবস্থায় পুনঃপুনঃ সাজেসস্ন দ্বারা তাকে শ্বমতে আন! মম্ভব। কারণ তখন নে 

ঘা কিছু শোনে ত! সে বিশ্বাম করে থাকে । বিবাহিত নারীর! সহজাত বৃতিদ্বার! 
এই পন্থ। সম্পর্কে বুঝে । তাই তারা স্বামীর নিকট কিছু বাগাতে হলে বা 
আবার করতে হলে তা খাওয়ানোর পরে তার তা করে। 
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বিঃদ্রঃ রতিকালে মাত্র পুরুষের সখ ও তৃপ্তি । কিন্তু নারীকে উহার স্বতিও 
তৃপ্ত করে। অন্নরূপ ভাবে--বন্থ বংনর পরও ভুরি ভোজের বিষয় লোকের 

'মনে থাকে । অতীতে বন্থ ছুরূহ কার্যোদ্ধার ও পলিি নির্ধারণ ভিনার টেবিলে 

লমাধ! হয়েছে। 

হিন্টি'রঘ্না রোগিনীদের অবশ্ঠ ওই ক্ষেত্রে রোগের পিরিয়ড তথ] ক্ষণ শেষ ন! 
হওয়া পর্ধস্ত আটক রাখার রীতি । গুধধ প্রয়োগে বা বাক প্রয়োগে ওই 

পিরিয়ড, কমানে। সম্ভব হয়। এই রোগে স্বল্প বয়স্কা অজ্ঞ বালিকারাই বেশী 
ভোগে । তাই কলেজের মেয়ে অপেক্ষা ক্ধুলের মেয়েরা এর বেশী শিকার 

হয়। 

উগ্রযৌনবোধের কারণে উহ৷ ঘটলে উদ্ধারের পর তাকে বুঝাতে হবে ষে 
তাকে সদম্মানে পূর্ব সমাজে প্রতিষ্িতকর। হনে । কাউকে কিছু না বলেদুর স্থানে 
বিবাহ দেওয়। হবে। এখানে “কেউ জাননে না, এইটেই মুখ্য বিষয়। এ 
সম্পক্ণীত ভীতি দূর করলেঈ এব নিরানদ্ন হয়। বৌঁ(কের বশে বাইরে বেরিগ্েই 
এর] কপ্টিগত অসবত। [ কালচার।ণ কণ্ট্াাক্ট ] অনুভব করে কষ্ট পাঁণ। ফিরতে 

ব্যগ্র হলেও ভয়ে তার। ত। পারে ন।। 

বিভিন্ন শ্রেণীর বিপথগামিনীদের চি:কংদ। বিভিন্ন প্রকারের হয়। এজন 

প্রথমে তদন্তাদি ও প্রন্বোন্তর দ্বার] তাদের শ্রেণী বিভাগ বুঝতে হবে। তংসহ 
তাদের সম্পর্কের ও আকধণের স্বরূপ প্রভৃ'তও বুঝতে হুবে। তৎ্পূর্বে সংশ্লিঃ 
ব্যক্রির নি€টু হতে তাকে সিধে তাদের পাক্ষাৎ বন্ধ করতে হবে। উহ 

ছিউমিল।স রূপে ওই রোগের পুনরাবিভাব [ রিল্যাপ্ন ] ঘটাতে পারে। 

দৈহিক ও মানসিক যৌন প্রেম ও রোগ ও হিষ্টিয়ার চিকিৎসার বাবহারিক 

পদ্ধতি দৃষ্টান্ত সহ পুস্তকের পরবর্তী থণ্ডে বিস্তারিত রূপে বিবৃত কর! হযেছে। 
যৌন-বোধের ও প্রেম বোধের ঘশত্ব স্থায়িত্ব ক্ষণ, কম বেশী উগ্রতা এবং 

পরিষাণ ও পরিমাপ আছে। [ টাইম-ম্পশ ও ইন্টেনসিটি ] 
স্বামীর প্রতি স্ীর প্রেম-বোধ [ ভালবাস! ] ও যৌন-বোধ পরিমাপে বেশী 

হলেও উহা! মনোদেশে ছ'়য়ে থাকায় তীর হয় না। তাই উহার গভীরতা 

ঠিকভাবে বুঝ যায় না| অন্তদিকে--উপপতির প্রতি আকর্ষণ যৎসামান্ত হলেও 
উহ! একীভূত তথ] কনমেনট্রেটেড, হওণায় উহা। সাময়িক ক্ষণে তীত্র অনুসৃত 
হয়। ভাই উপপতির মৃত্যুতে -সংঙ্গি্ট নারীর বেদনা নেই। কিন্তু স্বাীর 

সাঘান্ত ব্যাধিতে তার; উতল। হয়। পতি ও উপপতির মধ্যে বিরোধে তার! 



৩৬২ অপরাধ-তত্ব 

তাই স্বামীর পক্ষে থাকে। বিবাহের পরদিনই তার! পূর্ব সম্পর্ক তুলে পতি 
গৃহের পক্ষে পিতৃগৃছের সহিত কলহে লিপ্ত হয়। 

বিঃভ্রঃং-তবে দিদিমণি ও মা-মপিদের বুঝ] উচিৎ ষে স্বামীর বংশের ধারার 
প্রতি তার্দের অঢেল কর্তব্য রয়েছে । কুমারীদের বিবাহের পর প্রথম মধু রাক্রির 
আনন্দ ও উচ্ছাস হতে বঞ্চিত হওয়া অন্থুচিত। তাদের দেহ মন একমাত্র 

ভবিষ্যৎ ক্বামীদেরই প্রাপ্য । 

[ যৌন পরিতৃপ্তি তথ। স্তাটিস-ফ্যাকসন এবং যৌন উপশম তথা সাঁবলি- 
মেশন এক বস্ত নয়। পাশ্চাত্য দেশে বান্ধবীদের সহিত সংলাপ ও বল-ডান্স 

প্রভৃতি দ্বারা এবং এদেশে শ্টালিকা, বৌদি ও ঠাকুমার সহিত ঠাট্টার সম্পর্ক 

অবচেতন মনে নির্দোষ কৃত্রিম ষৌন-উপশম ঘটিয়ে মানুষকে নিউরেটিক না! করে 

স্স্ব মন! ও স্বাভাবিক রাখে । মানুষ প্রথমটিতে শেষ বেশ গ্লানে ও পরেরটিতে 

বিষলানন্দ পার । যৌন পরিতৃপ্তি তীব্র হলেও অত্যন্ত ক্ষণিক ও সাময়িক। 

তাই ওই সঙ্গে প্রেম না থাকলে নর নারীর আকর্ষণ জন্তদের মত অস্থায়ী 

হতো। 

বালক বালিকার যৌন সম্পর্ক হঠাৎ দেখলে ব। বুঝলে নির্বাক ধ্বনিতে 
[ গলা-খাকরানী ] তাদের সংঘত করুন। কিন্তু আপনি যে তা জেনেছেন তা 
তাদেরকে বুঝতে দেবেন না। ওতে তার বেপেরোয়৷ বা ফেরোঁসান হতে 

পারে। তার। তাতে মন মর] হবে বা আত্মহত্যা করবে । ওই সাময়িক ঘটনাতে 

তার! অন্ত বিষয়ে উৎসাহ হারাবে । আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বহুকাল 

স্বাভাবিক থাকবে ন1। 

ওই ক্ষেত্রে কৌশনে উহার পুনরাবৃতি বন্ধ করুন। বহিরাগত জনকে কোন্ড 

রিশেপসন দিন। ওদের একজনকে কৌশলে অন্যত্র সরিয়ে ধিন। 

[ এরা অপকর্ম সমূহে লচ্জ। পায়। পরে তার! ওরূপ কাজ করবে না। 

বাধ! পায়! মাত্র নিজেদেরকে সংযত করবে । তজ্জন্ত তারা অতপর হচ্ছে। ] 

বহু কিোর কিশোরী যৌন সম্পর্কটকে একট! ক্রীড়ার মত মনে করে। 

ওর বিষময় ফলাফল ও বিপদ সন্বন্ধে ওর। অজ্ঞ থাকে । এঙ্জন্ত কিছুটা যৌন 
জান ওদের গরদান বিধেষ্র কিন বিবেচা | যা ওর। এর ওর কাছে শিখটবই তার 

ফলাফল সম্বন্ধে তাদের সামান্ত জান থাকা ভালো। 

বিঃ ্ ঃ--কন্তাদের চৌদ্দ হতে বিণ বংসর পর্যন্ত একটি বিপজ্দনক বয়স। 
ওই বয়সে থে ভার মনে প্রথম দাগ কাটবে সেই ব্যক্তি প্রৌচি হলেও ভাদের 
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জিত হয়। বহু প্রচ বয়সের সুযোগে অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়িয়ে ওদের মনে 
প্রথম দ্বাগ কেটে ওদের বিপথে এনেছে। কৃত্রিম উপায়েও যৌনস্পৃহ। জাগানে। 
সম্ভব। [ পৃঃ ২৩৬ শেষাংশ দ্রঃ] 

রজন্বল। কালে কন্তার৷ উত্তেজিত থাঁকায় মিথ্যা বলে ও অপরাধ করে। 

অন্থরূপ ভাবে মন্তকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের বিরুছেও মিথ্যা বিবৃতি 

দ্বিয়েছে। যে'ন কারণে বিপদ্দে পড়লে কোনও নারী তার প্রেমাম্পদ্ের জজ্জা 
ডাকতে নির্দোধী ব্যক্তিদের দায়ী করেছে। কিন্তু এটি ব্র্যাকমেলিঙ নয়। 

কোনও মনোরোগী নাদদী কোনও পুরুষের নিকট যা কামনা! করে ওইবূপ 

বাবহার ওই পুরুষ তার প্রতি না করলে সে অপমারনিত। মনে করে। সেই 
ক্ষেত্রে বু মনোরোগী নারী মিথ্যা করে বলে যে ওই পুরুষই তার প্রতি ওই 
ব্যবহার করেছে। [ এটি অব্ন্ত এক প্রকার মনোরোগ ] এ সম্পর্কে ছুইটি 

দৃষ্টান্ত নিয়ে উবৃত কর] হল। 
“কোনও এক তরণ তার বাটির বিপরীত দিকের বাটির একটি কক্ষে জনৈকা 

দারীকে তার প্রতি বিশৃঙ্ঘন আচরণ করতে দেঁখে বিরক্ত হয়ে তার ঘরের 

জানলাটির কপাট বন্ধ করে দেয়। এতে এ নারী অপমানিত বোধ করে ; তার 

স্বামী বাটি ফিরলে ওই তরুণই তার প্রতি ওইরূপ আচরণ করেছে বলে মিথ্য 

অভিযোগ করেছিল ।” 

“জনৈক তরুণ এক পড়শী রুগ্ন! বালিকার প্রতি স্েহবশতঃ তার স্থাস্থা 

উদ্ধারে তাকে কয়েক দন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। কম 

দিন পর হঠাৎ এঁ বালিকা ফ্পিন্নে কেদে উঠে বলেছিল £ হা'ম। আপনি 

আমাকে কি করেছেন [ যাছ? ] এতে ভীত হয়ে এ তরুণ আর একদিনও ওই 

বালিকার বাটিতে ঘাঁয় নি।” 
এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসার্থে প্রথমে বুঝতে হবে যে উহ মাত্র যৌন তাড়ন! 

কিংবা গ্রেমজ বিষয় | সেই সঙ্গে ওই বালিক। ম্বাভাবিক কিংবা রোগিনী তা*ও 

বুঝতে হবে। 

[ আইন যৌনজ্জ অপরাধে মাত্র নারীকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে । সহযোগীর 
অপরাধে নারীও সমান দায়ী হলেও তাতে মাত্র একটিভ এজেপ্ট পুরুষটিকেই 

দ্বায়ী কর! হয়। দেক্ষেত্রে নারী প্যামিভ এজেন্ট রূপে মামলার মা এক্সিবিট 
তথ প্রদর্শনী ভ্রব্য। কোনও নাবালিক। বালিকার সহিত সম্পর্ক স্থাপন পুরুষ 
মাকে পরিহার করতে হুবে। ] 
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পুরুষের বহু পত্বীত্ব ক্ষতিকর নয়। কিন্ত নারীর বহু পতিত্ব [ গ্রীন্ম প্রধান 
দেশে ] বন্ধ্যাত্ব আনে । তাই শীতপ্রধান দেশঅপেক্ষা গ্রীন্ম প্রধান দেশে সতীত্বের 

বেশী কড়াকড়ি । উপরস্ত নারীর জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ]। 

যৌনন্জ অপরাধ ছুই প্রকাবের হয়ে থাকে, যথ! (১) নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
(২) নারীর সহযোগিতায় । প্রথমটির জন্য সংশ্লিই পক্ষের অসাবধানতা ও 

রাই্ীয় ব্যবস্থা ও প্রশাসন দামী । কিন্ত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় বহির্গত নারীকে 

উদ্ধার করে তার মনকেও উদ্ধার করতে হবে। উপরোক্ত পন্থায় চিকিৎস! 

ছারা তা করা সভব। 

কোনও কন্ার পূর্ব অভ্যাস হঠাৎ বদলালে অডিভাবকদের তাদের প্রতি 
জক্ষ্য রাখ! উচচিত। নিয়োক্ত আচরণগুগল ওদের মধ্যে দেখ। গেলে সাবধান 

হতে হবে। 

(১) পদশব্দ শোনা মাত্র উদগ্রীবতা। (২) জানাল ও ছাদে [ পুনঃ পুনঃ ] 

গমন (২) রাত্রে হল্পাহার বা অনাহার (৪) বেপরোয়া! ভাব ও মধ্যে মধ্যে কানন 

(৫) বিদায়ের পর বারান্দায় ছুট! (৬) ছুটে টেলিফোন ধরা। হা হু" ও আচ্ছা 

বলা। কেউ এলে চুপ কর] (*) অরুচি উদ্দাস দৃষ্টি চিগ্কা1 উী্বপ্নত। ও অনিদ্রা 
(৮) বি এর সহিত গোপন পরামর্শ (৯) কোনও কিছু লুকানোর চেষ্টা 

(১০) হঠাৎ ব্যম্তভাবে বাইরে যাওয়া (১১) বিশেষ দিনে তি প্রসাধন 
(১২) কাউকে [সর্ব সমক্ষে) এড়ানোর চেষ্টা কিন্ত তাকে দেখলে খুশি 

হওয়া । (১৩) বাইরে থেকে উপহারারদি আনা (১৪) তার বিপর্যস্ত 

পরিধেয় বন্দি । (১৫) হঠাৎ উংফুল্প ভাব এবং স্ুল ব| শীর্ণ হওয়া। 

(১৬) বাইরে পদ়তে যাওয়] [ একাকী ] ও বেন রাত্রে বাড়ী ফের|। 

উপরোক্ত লক্ষণের সহিত পূর্ব রাগের প্রভেদ আছে। পূর্ব রাগের মধ্যে 
তাড়াহুড়া থাকে না। ওতে লম্মান, নীতিবোধ ও পবিভ্রত! থাকে | ওখানে 
প্রতিরোধ শক্তির বিলুপ্তির প্রশ্ন নেই। 

[ পুত্র কন্যাদের যৌনবোধ পুরাপুরি নির্মূল করা৷ উচিত নম। অন্ত খাতে 
তার! বিবাহিত জীবনে স্থখী হবে না। ] 

কোনও বিপদ ঘটে গেলে ভষ্মনা না করে সাস্তবন! দেওয়া! উচিত । একটি 

জীবন গেলে ক্ষতি নেই। ভবিষাতে বু জীবন আসবে। যুক্ত পরীক্ষায় 
পজিটিভ বা নেগেটিভ বুঝা যায়। পারিবারিক লম্মান সর্বাগ্রে। ভাই 
গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে। ওদের দৃত্তকও বহু লোক নেয়। লম্ভব হলে 
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ওদের বিবাহ দেওয়াই ভালে1। অধুনা! জাতি শ্রেণীর প্রশ্ন অবাস্তর। ওর! 
অন্থখী হয় তো হোক। ওদের কর্মফল ওরাই ভোগ করবে। নয়ত তার 
অন্তত বিবাহ দিন। 

গবেষক ছাত্রদের উশ্টাউ্টি প্রবৃত্তিগুলির একটি তালিক। কর! উচিত। 

বাপ কন্তাকে ও ম! পুত্রকে বেশী ভালবাসে । প্রতিরোধ শক্তি ও বাস্তববোধ 

এর ব্যতিক্রম ঘটায়। যৌনজ ক্ষেত্রে-কালে লোকদের [স্ত্রী বা পুরুষ] 
ফর্সা লোকদের প্রতি এবং যার! ফর্ম! তাদের কালোর প্রতি ঝোঁক থাকে। 

[ কিন্ত অন্ত ক্ষেত্রে তা নব। ] তবে বুদ্ধর৷ কিছুট। শিশু মনোভাবী হওয়ায় 

শিশুদের মত তাদের এ বিষয়ে ভেদাভেদ নেই। 

কিছু মনোভাবী ব্যক্তির রূপবতী ও গুণবতী পত্বীদের প্রতি মাতৃভাব 

আঁপাতে কামনা পাকে না| এতে তার। কুবপ। নিয় শ্রেণীর শিক্ষাথীন নারীদের 
প্রতি আপক্ত হয়। কিন্ত বিবাহিত পরী মপিন বেশী হয়ে ও শিক্ষাভিমান বঙ্িত 

হয়ে পত্তিব নিকট এলে তার প্রর্তি তার পতির যৌনজঝৌক ফেরে । [ভালবাস! 

ও কামনা! এক বসন্ত নয় ] কটুউক্তকারী ও কলহপ্রিয় স্ত্রীর প্রতি কেউ কেউ 
বেশী যৌনাগ্রহী। মারামারি ও কলহের পর ওধের পারস্পরিক যৌনাগ্রহ 
বাড়ে। (9 সভ্য মনোভাবী পতির! অবশ্থ স্ত্রীর সাজগোজ ও রূপে মুগ্ধ হয়। 
বহঙ্গন শুধু গান শুনতে পতিতালয়ে যায়। ওরূপ মনোভাবী পতিদের চতুর 
স্বীরা গুণে ও সেবায় বশকরে। [যৌনবোধ অচেতন মন হুতে উপরে 

আসে । ] 

[ দৈহিক ইমপোটেন্সীর মত মানসিক ইমপে।টেন্সিও আছে। এক নারীর 

পক্ষে যে ইমপোটেন্ট অন্ত নারীর পক্ষে সে ত নয়। ] 
পতিদের প্রতি বুঝে পত্বীর্দের তাদেরকে বশ করতে ব1 বাগে আনতে হবে। 

এখানে অভিমান নিরর্থক । কিছু পেতে হলে তাকে জয় করে নিতে হয়। 

ক্ষেত্র মত উপযুক্ত ব্যবস্থা ্বার। পত্বীরা পতিদের নিরাময় করে। আগ্রহ 
ধাড়াতে মধ্যে মধ্যে অনীহাও দরকার । এজন্ত পূর্বে এদেশে বধূর বৎসরে 
কিছু কাল পিক্রালয়ে গমনের রীতি ছিল। এ সময় তার পূর্বের সহঙ্জ জীবন 
ও স্বাধীনতা ফিরে পেতো । 

[ উপরোক্ত তথ্যগুলি অবচেতন মনে কার্যকরী । কারণ--অবেচতন মনে 

প্রতিরোধ শক্তি 'আদি মাহ্যদের ও শিশুদের মত কম থাকে। ফিন্তু 

বয়ংপ্রা্দের চেতন মনে প্রতিরোধ শক্তি বেশী থাকায় ওই দ্ষপ ভাব গ্রশ্রক্ন 
ও 
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পায় না। কিন্ত চেতন মনে প্রতিরোধ শক্তি কম হলে ওইগুলি প্রকট 

হয়। বে ম্বাভাবিক রীতিতে ব্যক্তিত্বের অনল বদলে পরে ওগুলি হতে 
মান্য বিনা চিকিৎসায়ও মুক্ত হয়। ] 

বিঃ দ্র২-_কোনও আদি মনোভাবী কৃষক বধূ আমার নিকট এইরূপ এক 
উক্তি করেছিল £ তাবাবু! সোয়ামী আমাকে মারক। না৷ মারলে উনি 
আমাকে ভালবামেন কিনা তা আমি বুঝবো কি করে? ইহা আদি 
মানবের বলে নারী মংগ্রহের স্থ্তবহ। সেইদ্দিনকার পীড়ন সওয়া'র অভ্যান 
কারও কারও মধ্যে থাকে । বষ্ট-কেন্দ্র তকে কম থাকায় এদের বষ্টবোধ কম। 
তাই দৈহিক পীড়ন এদের মধ্যে পুলক আনে । “আমার স্বামী আমাকে মেরেছে £ 

তা তোরা এতে আসিস কেন? এরূপ বাঁক্যও ওপের কেউ কেউ বলে থাকে । 

দেহের সহিত মনের নিবট সম্বন্ধ ও উহাদের লমাস্তরালে থাক উহ1। প্রমাণ 

করে। অবশ্ কিছু ক্ষেত্রে মন দেহ হতে এগিষে ব। পিছিয়ে থাকতে পারে। 

বিবাহিত নর-নার'র দৈহিক অন্থবিধ। থাকলে চিকিৎস1 বরানেো! উচিত। 

সামান্ত উষধ গরয়ো'গ ও লাঞ্জারী দ্বার বহু যৌনজ অস্থবিধা দূর হয়। এই 
ক্ষেত্রে কোনও সমীহ বা লজ্জা করা অবান্তর । ওতে স্ত্রী পুরুষেব পারস্পরিক 
লাহায্যেরও প্রয়োজন আছে। [যৌন বিজ্ঞানের বিষধবস্ত এই পুম্তকের 
আলোচ্য নয়। ] ছুখ কষ্ট তুলতে ব1 অন্ত স্থখ শাস্তি পেতেও বন্ুণ্ধ্যক্তি যৌনজ্ 
ও অ-যৌনজ অপরাধ কবে। 

অপস্পৃহার মত যৌনম্পৃহাও নিফাশন বরে সুস্থ থাকা যাষ। মুরোপে 
বলভ্যাব্স ও স্ত্রী পুরুষের মেলায়েশা ও ভারতে বৌদি শালা আদির সহিত 

ঠাট্টার সম্পর্ক উহার সহায়। 
যৌন সভোগ [ সেক্স ন্তাটিশফ্যাকশন ] ও যৌন উপসম [ সেক্স 

সাবলষেশন ] পৃথক বস্তু । উত্তেজন। শেষে প্রথমটিতে গ্লানি, কিন্ত ছ্িতীয়টিতে 

শাস্তি থাকে । এখানে যৌনম্পৃহা নির্দোষ পথে বার হয়। প্রেম যৌন স্মের 
মধ্যবর্তী ক্ষণগ্ডল পূর্ণ রাখে । তাই পরবর্তী ক্ষণগুলিতে আকর্ষণ স্ুপ্ধ হয় না। 

শক্যদোষ [11০55] নকল দেশেই দ্বৃণ্য কার্য । পরিবারের আত্মজ 
স্্ী-পুরুষের কিংবা! ভ্রাতা-ভগ্রীর যৌন মিলন শক্য দোষ। পৃথিবীর নকল 
সমাজে উহ। অপরাধ অপেক্ষ! গছিত। 

বিঃভ্র--পৃথিবীতে তিনটি বস্তর অস্তিত্ব নেই, ঘথ! তৃত ভগবান ভালবাস! | 
অন্ততঃ প্রমাণের অভাঁবে অজও এগুলি গ্রহেলিক1 | লাধবী শী ত্বামীকে অন্ত 
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নারীর প্রতি অহুরক্ত দেখলে স্বি হয়। এখানে সে স্বামীর স্থখে ্ বখী নয়। 
তাহলে স্বার্থহীন প্রেমের অস্তিত্ব কোথায়। (8 

[ বিবাহভীরু ব্যক্তির সমভাবে যৌনজ ও অযৌনজ অপরাধী কিংবা হিন্্রিক 
ব৷ নিউরিটিক হতে পারে। কোনও এক জিতে্জিয় ব্রহ্মচারী সার] ছুপুর গৃহে 
পদ্চরণ করতো ও মধ্যে মধ্যে কুঁজোর জল মাথায় ঢালতো। কোনও এক 
ঘৌনম্পৃহী ধর্মভীরু কন্যা স্বীকার করেছিণ ঃ ষেসেচার যে কেউ তাকে হরণ 
করে বিবাহ করুক। এরূপ ন্ষেত্রে নিরাময়ার্থে প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো 

প্রয়োজন। উহার হানি ঘটলে বহু অঘটন ঘটা সম্ভব। 

॥ চতুর্ঘশ অধ্যায় ॥ 

কিশোর-অপরাধী 

কিছু অপরাধী কিশোর বয়সে অপরাধী হযে বয়ঃপ্রাপ্তর সহিত বয়স্ক 
অপরাধী হয়। কিছু অপরাধী কিশোর বয়সে নিরপরাধী থেকেছে। কিন্ত 

ব্ংপ্রাপ্তির পর |ধবিধ কারণে তার! বয়স্ক অপরাধী হয়েছে। 

কিশোর অপরাধীর্দের ইংরাঁজীতে বল। হয় জুভেনাইল ক্রিমিষ্ঠাল। 

কৈশোর কদাচারকে জুভেনাইল ডেলিঙ্কোয়েন্সী বল! হয় । কিশোর অপরাধীদের 
সহিত বয়স্ক-অপরাধীদের কোনও মৌলিক গ্রভেদ নেই। একই অপরাধ-স্পহা 

দ্বার উভয়েই পরিচালিত । উহাদের ষ৷ কিছু প্রভেদ তা আইনগত ব্যাখ্যার 

উপর। আঁইনতঃ অপরাধীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়, যথাঁ_ 

(১) শিশু-মপরাধী। (২) কিশোর-অপরাধী। এবং (৩) বয়স্ব-অপরাধী। 

কিশোর এবং শিশু-অপরাধীদের সংখ্য! বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাগী এক সমস্যা 

সৃষ্টি করেছে। এজন্ত প্রতিটি দেশে রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারে ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 

এ বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। কিশোর ও শিশু-অপরাধী সম্পকিত জ্ঞান চর্চার 

বৃদ্ধি হেতু উহা! এক্ষণে ভেলিক্কোয়েন্ট সায়েন্স নামে মূল অপরাধ-বিজ্ঞান 
বহিভূতি একটি পৃথক বিজ্ঞানে পরিণত। 

(0 ভালবাস! মাত।, ওক্ী, বান্ধবী ও স্ত্রীর বা যার প্রতি 'খাক না কেন, উহাতে বিষয়বন্ত 

থাকে একই। প্রভেদ্দ বা কিছু তা উহ্থার গুকত্ে | 0০৪০৩ ] রয়েছে। 
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পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যস্ত অপরাধী ৭শগু অপরাধী” । পাঁচ হতে আঠারো 

বৎসর বয়ন্ক বালক “কিশোর অপরাধী? ঃ এবং তূর্ধ বয়স্ক অপরাধী বযস্ক- 
অপরাধী' | কিন্ত, শিশু-অপরাধী থেকে কিশোর-অপরাধী--এবং কিশোর- 

অপরাধী থেকে বয়স্ক-অপরাধী হওয়া সম্ভব। কারণ, ওদের পরস্পরের মধ্যে 
অঙ্গার্দি সম্বন্ধ আছে। শিশুদের মন্তিক অপরিণত থাকে । ওদেয় প্রয়োজনীয় 

দৈহিক শক্তি নেই। ওদের অঙ্গাদির মোটর নার্ড সুগঠিত নয়। এ জন্য তার! 

সুছুর্ূপে অপকর্ম করতে অক্ষম । [ বিকৃত মস্তিষ্ক উন্মাদকেও অপরাধী বল! হয় 

না। ] শিশুদের ভালো মন্দ, উচিত অনুচিত সন্বদ্ধে কোনও জ্ঞান নেই । কিন্ত, 

কিশোর-অপরাধীরা! বিচার-বুদ্ধি হীন নয় | এজন্ত ওরা আইনতঃ অপরাধী । স্বপ্প 
বয়সের জগ্ত শুধরোবার সময় ও সুযোগ ওর্দের দেওয়া উচিত। আঠারে। বৎসর 

বয়ঃক্রমের পর মন্তিফ সুগঠিত হয় । রাষ্ত্রীয আইন প্রণেতাদের সম্ভবতঃ ইহাই 
বিশ্বাস। তাদের মতে আঠরো বৎসরের পরবর্তা বয়স্ক ব্যক্তি বয়স্ক-অপরাধী। 

[ সমাজ শিশুরুত অপরাধের জন্ত তাদের অভিভাবকদের “ায়ী করলেও 

রাষ্্ীয় বিধিতে তভ্জন্য তাদের কোনও শান্তর ব্যবস্থা নেই। মাত্র রেলওয়ে 
আযাক্টে কোনও শিশু চলন্ত বাম্পীয় শকটে লোষ্ট নিক্ষেপ করলে তকজ্জন্য ওদের 

পিতামাতা দপ্ডিত হন। ] 

কিশোর-অপরাধী এবং শিশু অপরাধীদের আইনী সংজ্ঞার সহিত ওদের 

বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার যণেষ্ট প্রভেদ আছে। আইনতঃ বাঁৎসরিক বয়স অনুযায়ী 

কেহু কিশোর-অপরাঁধী কি ন! তা স্থিরীরুত হয়। তাঁদের মানসিক অবস্থা, 
চিতচাঞ্চন্যের ক্রম, জৈব ও যৌন বোধ, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরিক পু 
প্রভৃতি সন্বদ্ধে আইন উদাসীন। কোনও কিশোর অপরাধী আইনের চক্ষে 
বানক বা বালিক। হতে পারে, কিন্ত তাদের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বর্ধন, আভ্যন্তরিক 

পুষ্টি ও ব্যবহারাদিতে তার৷ প্রাপ্তবরস্ক ব্যক্ি। বহু অষ্টাদশ বায় কিশোর 
অত্যন্ত বলবান ও দুর্দান্ত হয়। অন্ত দিকে-_এ বয়সের বহু বালিকা, বালকদের 

অপেক্ষা সমস্তানক্কুল হয়েছে। কিশোর-অপরাধী বলতে অবশ্ত কিশোরীদেরও 

বুঝায়। বালক ও বাঁলিক1 উভয়েই আইনের চক্ষে সমান । 
[ চিকিৎসকগণ এক্স-রে ছার] অস্থি পরীক্ষা করে কিশোর-অপরাধীদের 

বয়ঃসীম। নির্ধারণ করেন। পুলিশ ওদের বগল ও যৌন দেশের কেশ পরীক্ষা 
করে বোঝেন ঘে ওর! সাবালক কি নী। বার্থ সার্টিফিকেট হরস্কোপ ইত্যাদি 

থেকেও কিশোর-অপরাধীদের বয়ন নিরূপিত হয়| ] 



কিশোর-অপরাধী ৩৯৪ 

বালক ও বালিকাদের আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে মেমন পার্থক্য, তেমনি 

তাদের অপরাধী হওয়ার র্ীতি-নীতিতেও প্রভ্দে বহ। কিশোরর৷ 
একত্রে দলবদ্ধ হয়ে অপরাধ কদাচিং করেছে। সাধারণতঃ ভারা একাকী 

অপরাধ করে। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও বালক ও বালিকাদের দলগুলি 

পৃথক হয়। কিশোর-কিশোরীদের মিশ্রদল কদাচিৎ দেখা! গিয়েছে। বালিক। 

অপরাধীদের সংখ্যা সকল দেশেই কম। জাধারণতঃ ছয় জন অপরাধীদের 

মধ্যে মনুক্রমিক ক্রম ঈত পাঁচ করন বালক ও একজন বালিক1 থাকে। 

বালক অপরাধীদের গ্যাঙ্গের অস্তিত্ব সকল দেশেই আছে। বস্তিবাসী 

[9181 ] বালকদেব সহুত সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের বালকরাও এতে ষোগ 

দেয়। কয়েকজন বালিক। [ যূরোপীর দেশগুল্িতে ] এদের সঙ্গে থাকে 

বটে। কিন্ত তারা বালকদের তাবেদার রূপে সেখানে কাজ করে। বহু 

বালকের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্কও থাকে। ওদেশে অবশ্ঠু বালিকাদের 

নিজন্ব অপদূল আছে। কিন্তু সেখানেও তার বালকদেের দূনের পরিপূরক 
ধলরূপে কাজ করে। বা'লকার! পথিক ও ভর ব্যক্তিদের ভুলিয়ে পথভুষ্ট 
করলে বানকবা শানের অর্থশৃন্ত করে। যুরোপে বালিকার! তাদের 
কেশের মধ্যে অস্ত্শস্্ লুকিয়ে রাখে । এর! সাধারণতঃ অস্ত্শস্তের বাহকরূপে 

বালকদের সাহায্য করে। বাঁপিকাবা ওদের জন্ত গুধুচরের কার্য করে। 

যুরোপে ওবা! ঝ্লকদের পক্ষে 'খ্যালিবাং' সাক্ষ্য প্রদ্ধান করে। তার! সাক্ষো 
ধলে এঁ বালক তার সঙ্গে অনুক স্থানে অমুক সময়ে রাত্রিযাপন করেছে। 

অতএব পে এ স্থানে এ সময়ে অপরাধ করতে পারে না। মার-পিটের সময় 

তার! বালকর্দের যণ্ষ্ট সাহায্য করে থাকে। পুলিশকে প্রতিবোধ করতেও 

এর! পরস্পরকে সাহাঁধা করে। বালক অপদলের সদশ্তদের মধ্যে প্রখর দলীয় 

আন্বগত্য দেখা যায়। 

এগারো বখ্সর বয়সের নিম বয়স্ক বালকদের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহার 

প্রকাশ পায় । এগারো বৎসর বয়সের উর্ধতন বয়স্ক বালকগণ অপদল সৃষ্টি 

করে। দলভুক্ত হওয়া বালক অপরাধীদের একটি বিশেষ প্রবণতা । ওদের 
দলতুক্তির বয়স [ 09158 ৪৫০ ] ১২ বৎসরের পরের বয়স বল? যেতে পারে। 

[ এদেশে শহরাঞ্চলে এযাংলো৷ ইগ্ডিয়ানদের বালিক। সহ কয়েকটি ব্র্যাক- 
মেইলিঙের দল আছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেড হুট্ স্করপীয়ন দল সম্বন্ধে বলা 
যায়। এ দেশীয় ব্যক্তিদের নওসের। ঠগী দলেও ছুই একব্ন বালিকাকে বয়স্ক 
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নারীদের সহিত দেখা গিয়েছে। ভারতীয় শহরে বয়স্ক পুরানো পাপীর। 
তাদের অপকর্মে ধালক এমন কি শিশুদেরও সাহায্য নেয়। বালকর] ঘুলঘুলি 
ও নামার পথে প্রবেশ করে বড়োদের জগ্য বহির্দরজ। খুলে দেয়। ওয়াগন 

ভাডিয়ের! বহু বানককে এঁ কাজে নিয়োগ করে। পকেটমারর। ভ্রব্যপাচারে 

বালকদের নাহাষ্য নেয়। সপলিফটার ও কার্টভিফটার বালকরা তরকারীর 
গাড়ী ও দোকান প্রভৃতি থেকে নিয়মিত ক্রন্য চুরি করে। এর! ভবঘুরে নিরাশ্রয় 
ও স্বাবলম্বী হয়। ] 

বালকর। পরস্পরকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করেছে। ওদের মধ্যে বড়দের 

প্রবেশই সকল অনর্থের যূল। কোনও যুবকের প্রতি ওদের অন্ুরক্তি সন্দেহ- 
জনক। অভিভাবকর। সময়ে সাবধান হলে অঘটন এড়ানে! যায়। অজ্ঞাত 

কুলদীল যুবকদের সম্বন্ধে খোজ খবর নেওয়। বিধেয়। 

বালিক। অপরাধীর্দের সংখ্যা! এদেশে শ্ভাবতঃ খুব কম। এখানে বালক- 

দের অপেক্ষা! বালিকাদের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। অধিকস্ধ 
এদেশে বারে! বৎসর বয়সে বন্যারা পিউবারটি প্রাঞ্থ হয়। পর্দা প্রথা, 

বংশগত সংস্কার এবং তৎসহ বাল্যবিবাহ উহার প্রতিবন্ধক। অপকর্মের ভন্ক 

ওদের ন্থুযোগ-হৃবিধাও কম। সন্তান ধারণ ও সম্তান পালনে এদের অধিক 
সময় ব্যয়িত হয়। অপরাধ কর] অপেক্ষা বছচারিণী হওয়াতে উপার্জন 

অধিক | ১৪ বৎসরের নিয়ে এবং ৪* উর্ধ্য বয়সে বরং কেউ কেউ অপরাধ 

করেছে। অহ্থপাতে সর্বদেশে বালক অপরাধীদের সংখ্যা অত্যধিক বৈশি। 
উহাদের সংখাও অধুন। ক্রমবর্ধমান। এ অন্ত এখানে বালক অপরাধীদের 
মন্বদ্ধে অধিক আলোচনা করব। বালিকার সাধারণতঃ যৌনজ অপরাধে 
সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্ত-_এজন্য [ আইনে ] বালিকাদের দায়ী ন। করে বালকদেরই 
দ্বায়ী করা হয়। 

বিঃ ভ্রঃ--পনেরে। বৎসর বয়স্ক একজন বালিক। এ বয়সের এক বালক 

অপেক্ষা অধিক বেশী পরিপক্ক [2290160 ] হয়। কোন বালক যে পূর্ণ 

বয়ন্ক হয়েছে ₹1 এ বালকদের বুঝতে দেরী হয়। কিন্তু বালিকারা বোঝে ষে 
তার! পূর্ণ বযস্কা ও পরিপক হয়েছে। বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের সহজে 
অধীন কর! যায়। কিন্ত বালিকাদের নিকট কোনও ধাঞ্সাবাজি কার্যকরী হয় 
না। বালকরুত যৌনজ অপরাধে ইহা বিবেচনা! করা উচিত । 

বালক অপরাধীর ছুই প্রকারের হয়ে থাকে । থা, একটোমরফাস এবং 
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মেমোমরফাল। প্রথম দল হাক! দেহী, কৃশ, গোপনতা-প্রিয় ও ভীরু, কিন্ত 
চতুর। এর! ভেবে চিন্তে কাজ করে। শেষোক্ত দল বলবান, সাহমী, বেপরোয়া, 

নিষ্ঠুর ও আহগত্যহীন। 
কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে নিয়োক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখ। গিয়েছে। 

(১) দৈহিক স্বাস্থ্য £ নিরেট-দেহী, স্থমংবদ্ধ, পেশী বহুল। (২) মানসিক 
গ্রৰণতা! : অস্থির, ধৈর্যহীন, ভাবুকত1। (৩) কর্মশক্তি £ মাত্রাহীনতা 
আক্রমণ।ত্বক, নাশকতা -প্রিয় । (৪) আচবণ £ শত্রুতা, বেপরোয়া, বিক্ব- 

স্্িকারী, সন্দিপ্ধ, জেরী, অধিকার-বিলানী, ছুঃমাহসিক, সংস্কার বিহীন মন 
ও আহ্ুগত্যহীন। (৫) মনন্তাত্বিক £ জবরদস্তি স্বভাব, নেতৃত্ববিলানী, 
সফলতার জন্য অন্তায় পন্থা গ্রহণ, নিষ্ঠুরতা, নির্দ়ভাব, স্বার্থপরত]। 

কিশোরদের মধ্যে পরিদৃষ্ট উপরোক্ত দোষগুলি ওদের অপরাধী হওয়ার 
অগ্রদূত। . এলি কিশোরদের মধ্যে দেখা৷ গেলে অভিভাবকর্দের সাবধান 
হওয়া উচিত। বাকৃ-প্রয়োগ [ সাজেস্শন ] ও কার্যকরণ দ্ব।রা, এগুলি দূবীতৃত 

কর! সম্ভব। স্বেহহীন পিতামাতার ন্সেহের অভাব, অপুরিত আকাঙ্ষাঃ 
তদারকীর অভাব, ছুঃখ দারিদ্র্য অবিচার, আশৈশব কু-ব্যবহার প্রাণ্ধি, 
হন্বরত মন ও বিবিধ প্রদ্দথিত মনোজট [ ০০1916% ] হতে এগুলির উদ্ভব 

হয়। এগুলি বালকদিগের প্রথম জীবনে চন্িত্র গঠনের প্রতিবন্ধক । এতদ্. 

বাতিরেকে নিয়োক্ত কয়েকটি ব্য কিশোর অপরাধী হওয়ার অন্ততম কারণ 

রূপে বিবেচিত। 

(১) মানপিক সংঘাত [ কন্ক্লকৃট ], (২) কু-সংস্কার ও কুসঙ্গ, (৩) প্রাক 

যৌন-অস্থিরতা, (৪) গণ-বাক্ প্রয়োগনীল [ 74955-5585950101) ], (৫) প্রাকৃ- 

যৌন অভিজ্ঞতা, (৬) ছুঃসাহসিকতা, (৭) এাডভেনচার-প্রিয়তা, (৮) অতি 
ছায়াচিত্র প্রিয়তা, (৯) স্কুলের সমস্ত £ বড়দের সঙ্গে পঠন, (১০) প্রমোদাভাব £ 

সৎ আমোদ প্রমোদের অভাব, (১১) অতিরিক্ত পথজীবন, (১২) অপছন্দকর 

কর্মস্থান, (১৩) চিত্তবিক্ষোভ [ ইমোসন্তাল ইনষ্রেবেলিটি ] বদ অভ্যাস ও অতি 

আদর ভোগ, (১৪) বাঁতিকগ্রস্ত মন, (১) হূর্বল দেহ, মন্দ স্বাঞ্্য, অনিদ্রা ও 

দারিজ্র্য, (১৬) অসময়ে পিউবারটি, (১৭) ঘৌন পরিপক্কতা, (১৮) পরাশ্রয় ঃ 

সমার ব৷ দূর আত্মীয়ের গলগ্রহ হওয়া, মাতা ব! পিতার মনিবের গৃহে বসবাস, 
মনিব পুত্রদের দ্বার নিগ্রহ ও অবজ্ঞা, (১৯) অপুষ্টি, ভেজাল আহার ও স্ষেহের 

অভাব, (২৭) বৃদ্ধি অন্থযায়ী ক্লাশে ভরি না হওয়া, সহপাঠীদের র্যাগীও, উপেক্ষা 



৩১২ অপরাধ-তত 

ও উপহাস এবং পাঠপুস্তকের অতি ভার [ ইহা কিশোরদের উল্নাদ, নির্বোধ 
কিংবা! অপরাধী করে ]। 

সমকামী বালকরা প্যাসিভ এধেন্ট রূপে অন্ত বালককে সংগ্রহ করে তৃপ্ত 
হয়| এযাকটিভ বালক এজেন্টর। জুয়াতে ওদের প্যাসিভ এজেন্টদের বাঁজী ধরে। 

কয়েকটি মরকারী কয়েদ দ্ছুলে ইহা দেখা! গিয়েছে। জুয়া, নিনেম1ও নেশাভাঙের 

মত লমকামীতাও ওদের প্রিম্ন বস্ত। অর্থের জন্তও কিছু বালক এরূপ কুকার্ে 

রাজী হয়। বয়স্ক নারীরাও এঁ ভন্য বালক সংগ্রহ করেছে। পরে অবহেলিত 

হলে [ ঘ! তারা প্রায়ই হয় ] ওর। বিশেষ ধরণের বিশোর অপরাধী হয়েছে। 

বহু বালক বালিকার যৌন সম্পকিত জ্ঞান নেই। যৌন জদ্গমের কুফল 
লম্বদ্ধে তারা বোঝে না । উহাকে তার। এক গুকার ক্রীড়া মনে করে। এজন্ 

ওদেরকে কিছুট1 যৌন বিষ্ভা শেখানো ভালে! | যা তার এর-ওর কাছে 
শিখবেই তা ভাদের পূর্বাহ্েই শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

বহু স্কুল পলাতক বালকের অপরাধী হতে দেখা গিয়েছে । এবপ বহু স্কুল 

পলাতকর! আবার অপরাধী হয়ও নি। বিদ্বালয়গুলিতে ছুই প্রকারের 

অনুপস্থিতি দেখা যায়, যথা_বৈধ ও অবৈধ । পিতামাতা ও অভিভাবকদের 
বিনাঙ্গমতিতে অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে পলায়নী-দোষ বল! হয়। এপ ক্ষেত্রে 

ওদের শুধু শাসন ন! করে ওদের এ পলায়নী স্বভাবের প্ররুত কারণ অন্থুসন্বানের 

প্রয়োজন আছে । উহা বারে বারে ঘটলে বুঝতে হবে যে এ বালক শুই কিশোর 
অপরাধী হবে। 

বহু ক্ষেত্রে শুধু রোমান্স ও তামাসা! উপভোগ করার জন্তে বালক দল অপরাধ 

করে। সভ্যসমাজে অপরাধ গ্রদনিত। উহাকে উৎসাহ দেওয়ার রীতি নেই। 

কিন্তু, বিশেষ দিন ক্ষণে লমাজ উহাকে গ্রশ্রয় দেয়। কিন্ত-_অপরাধস্পুহা এক 

বার বহির্গত হলে উহার পুনরায় অন্তর্মূখী হওয়া কঠিন। পল্লী অঞ্চলে নষ্টচন্দর-দিন 
উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এ রাত্রে অভিভাবকদের জাতসারেই বালকের প্রতিবেশির 

ফল পাকোড় চুরি করতে বেরোয় । দোল পর্বে এক শ্রেণীর হিন্দুদের অশালীনতা 
ক্ষমা করা হয়। বড়দিন উৎসবে সুরৌপে বহু বেলেল্লাপনা সহ্ করা হয়েছে। 

বহু বালককে আশ্রম মঠ ও চার্চ প্রভৃতি স্থানে সংশোধনের জন্ত খাঠানে 
হয়। সেখানে ধর্ম শিক্ষা! ও সৎ শিক্ষা দেওয়] হয় বটে, কিন্তু এ সঙ্গে তাদের অন্ত 
ধর্মের বিরোধী করে পরধর্ম বিদ্বেধীও করে তোল! হয় । এতে কিন্ত ফল হয় 
বিপরীত । তাই চার্চ ফেরৎ বহু বালককে ক্ষিশোর-মপরাধী হতে দেখা গিয়েছে। 



কিশোর-অপরাধী ৩১৩ 

পরধর্ম বিতেধী মাজে প্রায়ই অপরাধীদের প্রাবল্য দেখ ধায়। ধর্মমতের মত 
রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও ইহা সমভাবে গ্রযোজ্য। 

স্থল বৃত্তির অতি অনুশীলন হলে এব্সপ অবস্থা! হবেই। মান্ষের মনোদণ্ডে 

উল্টো উদ্শ্টিভাবে স্্বৃত্তির ও সুক্-বৃত্তির অবস্থান। উহাদের একটির বৃদ্ধি 

অন্টির হ্রাস ঘটাবেই'। ইহা! সংশ্লিষ্ট কর্তৃপন্ষের চিন্তনীয় হওয়া! উচিত। কারণ 
_স্থুল ব। হুক্ষবৃত্তির একটি অংশ উদ্বেলিত হুণে উহার অন্য অংশগুলিও স:ক্রয় 

হষে ওঠে। এক্পে ওদের সুলবৃত্তি প্রবলীরুত হলে উহা সহন্ধে প্রদ্দমিত 
অপম্পৃহার বহিবিকাশ ঘটায়। 

বিঃ ভ্রঃ-_সংশোধনাগারে বালক-অপরাধাঁদিগকে তাদের প্রবণত্ড] [ কম- 

বেশী | নিবিশেষে একত্রে রাখা হয়। এদের মধ্যে কিঞিৎ উৎকৃষ্ট বালকর্দের 

পৃথকীর ত কবে পৃথক স্থানে রাখা উচিত। পরে শেযোক্দিগের মধ্য থেকে 
ব্যবহারের তারতম্য অন্নুষায়ী কয়েকজনকে বেছে স্বানাস্তরিত করা ভালে । 

এইভাবে ধাপে ধাপে পৃথকণকৃত করলে এরা অন্যদের সঙ্গে মিশে পুনরায় 
অধোমুখী হতে পারে না। ভালো বানলকদের পৃথকীকরণ ও ভালে! হওয়ার বিষ 
অবগত হলে ঈর্ধান্বত হয়ে মন্দেরাও ভালে! হবার জন্ত চেষ্টা করবে। ঈর্য। ও 

জেদ [স্বুলবৃত্তি ] ওদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই মন্দ দৌষগুলিকে 

এভাবে কাজে লাগানো সভব। (9 

[ অলস ও কর্ম(বমুখ দ!রপ্্র ব্যক্তিরা সচ্ছল মধ্য/বত্ত ও ধনীদের ঈর্ধা করলে 

ওদের স্ুল বু[ত্তসমূহ কৃপ্তি হয়। এরূপ বালকের পক্ষে অপরাধী হওয়। 

ঘন্তব। প্রাসাদোপম অট্রালিকার পার্থ বস্তী খাকলে অর্থ শৈতিক অসমতা 
শিশুদের মধ্যে হিংসা ও ক্রোধ আনে। কিন্তু দরিদ্রদের বস্তী অন্তাত্র থাকলে 

উহ! ক্ষতিকর হয় না। এ জন্য দক্ষিণ কলিকাতা অপেক্ষ! উত্তর কলিকাতায় 

অধিক কিশোর ও শিশু অপরাধী দেখা গিয়েছে । গ্রামাঞ্চলে দরিদ্রদের পৃথক 

এলাকাতে এরূপ কোনও সমস্তা না থাকাতে সেখানে ওদের আবির্ভাব নেই। 

গ্রাম্য সমাজে প্রতিবেশিদবের আবাল-বৃদ্ববনিতা৷ প্রতিটি কিশোর ও শিশুদের 

প্রতি লমভাবে দৃষ্টি রাখেন। ওখানে ধনী ও মধ্যবিতদ্ের অট্রালিকাতে দরিব্রদের 
অবাধ ধাতায়াত। ওদের প:রচ্ছন্ন পর্ণ-কুটিয়েও মধ্যবিত্ত বালবদের আনাগোন। 

. (8 পরপর বিতিগ্ন শভির এযালকোহলেব সাহায্যে বাক্ষপাগারে কাচের শ্লাইড. থেকে ওদক 

শির্ুল.করার মত গহায়ক্রমে কিশোরদের নিরাধয় করতে হবে। 



৩১৪ অপরাধ-তত্ব 
আছে। উভয় শ্রেণীর পরিবারদের পোশাক, খান ও আচার-বিচারে প্রতৃত 
লামঞন্ত দেখ! যায়। এ জন্তে গ্রামে কিশোর অপরাধীর প্রাবল্য নেই। শহরের 
মত বস্তী-জীবনের ছুর্ভোগ গ্রামের লোক ভোগে ন1। সেখানে প্রত্যেকের পৃথক 

পৃথক নিজন্ব বাস-গৃহ আছে। 
কিশের বয়স একটি বিপজ্জনক বয়স। এ সময় ওর! অত্যধিক রূপে ভাব 

প্রবণ, আদর্শবাদী ও বাক-প্রয়ৌগমীল [ সাজেনসিভ ] হয়। এ বয়সে ওর 
্বার্থত্যাগী ও জীবন-মরণ সম্বন্ধে বেপরোয়া! হয়। এ সময় ওর। বিচার- 

বিবেচনা না করে মনের আবেগে কাজ করে। সামান্ত একটু অবহেলার 

কটু উক্তি ও অপমানে ওরা আত্মহত্যাও করে। এ সময় ওদের সঙ্গে সাবধানে 

কথাবার্তা ও ব্যবহারার্দি কর! উচিত। এ বয়সে ওরা প্রেমে পড়ে। ওর! 

গুপ্ত সমিতিতে প্রবেশ করে ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। 

অভিভাবকদের বিন! অন্থুমতিতে দেশের জন্য যুদ্ধে ধায়। তুল আদর্শ-প্রণোদদিত 

হয়ে ওর! রাজনৈতিক অপরাধ করে। 

ক্ষমতালোভী বহু নেতা ওদের উক্ত-রূপ প্রবণতার হুযোগ প্রায়ই নিয়ে 

থাকেন। জনতাকে জাগাবার নামে তাদের অপস্পৃহাকে জাগানো অন্ুচিত। 

কিশোরগণ প্রায় এদের শিকার হয়ে নিজেদের ও পরিবারের সর্বনাশ এনেছে। 

কিশোরদের গ্রতিরোধযোগ্য দোষগুলি সময় মত না শুধরে অবহেলায় 

তাদের কিশোর-অপরাধী হতে দিলে উহারা বহু ক্ষেত্রে ভীষণ আরুতির ও 
প্রন্কতির হয়ে ওঠে। তখন তারা অভিভাবকদের সম্পূর্ণ আয়ত্ের বাইরে চলে 
যায়। এমন কি-_তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু তার! গৃহত্যাগী হয়ে 
বস্তীবাসীও হয়েছে। নেশা ভাঙ ও অন্যান্ত কু-অভ্যাস তাদের প্রতিরোধ 
সম্পকিত শুষ্ম আ্ায়ুর বিলুপ্তি তে! ঘটায়ই ; উপরন্ত তার। মনের স্থকুমার 
বৃত্তিগলিও হারিয়ে মানব-দাঁনবেও পরিণত হতে পারে। এরূপ অবস্থায় তাদের 
মধ্যে নিয়োক্ত রূপ কয়েকটি দৈহিক ও মাননিক পরিবর্তন দেখা যাবে। 

“সজল চস্ছ, অস্থিরতা, ক্রুত হণ্টন, উদর রোগ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ধ্যান 

ধারণা, অসৎসংসর্গ ? কর্মবিমুখতা, নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, কষ্ঈহীনতা, 

ক্গর্শকাঁতরভাব, লজ্জা! সরমের অভাব, অত্যধিক অর্থাকাঙ্ষা, ঝাঁকিত্বের 

পরিবর্তন, চস্ক্মণির বৃদ্ধি কোকেন খোর ] নিম্নগামী মন, রক্ত চক্ষু, যারবেলের 

মত স্থির চস [ মন্তপ ও খুনী ] নি্রাহীনতা, নিষ্ঠুরতা, অস্থির চক্ষুপত্র ও পদাগ্র 
দ্বার! হ্টন [ খুনী ] রাতে এ শ্বভাবের বর্ধন ইত্যার্দি।' 
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উপরোক্ত স্বভাব হতে ওদের কোন দল ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং কোন দল 

বস্তর বিরুদ্ধে অপরাধ করবে তা কিছুট। বোবা যায়। 

মাতৃ সান্নিধ্য ও পিত্ সান্লিধ্যের মধ্যে গভেদ বুঝতে হবে। শিশুদের মাতৃ- 
সান্নিধ্য বেশী ও কিশোরদের পিতৃ সান্নিধ্য বেশী প্রয়োজন । প্রথম জীবনে পিতৃ 

লাহচার্য কম পেলে ওরা মাতার সঙ্গে একীভূত হয়। এতে বয়ঃপ্রাপ্তির পর 
পুরুষাধিগত জগতে তাঁরা মানসিক অন্তদ্বন্বে ভোগে । 

'ফাদার-ফিগার' [ পিতৃ-সংসর্গ ] বিহীন কিশোররা বস্পকালে 
চোর গহিত কর্মী মারপিঠ বলাৎকারক আদি অপরাধী হতে 
পারে। সংগৃহীত পরিসংখ্যান দ্বারা ইন! স্থপ্রমীণিত। 

[ গায় দেখা যায় যে এক পরিবারে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উপায়ী। কিস্তু অন্ত 
এক পরিবারে গ্বামী সী উভয়ে উপোধী। কারণ--উপায়ী পাত্রী উপাক্মী 

স্বামীকে বিবৃহকবে। নাপিং শিক্ষিক। আদি ব্যতিরেকে অন্ত চাকুরী নারী'রা 
বেশী নিলে সামাজিক ভারসাম্য নই হয়। অন্যদিকে--শিশুর! সারাদিন মাতৃ 

ন্েহ কামন1! কবে। শৈশবে ন্েহের অভাব মাঁহ্ুষকে অপরাধী করে। পরিশ্রাস্ত 

স্বামীর! ঘরে ফিরে অপেক্ষমান স্ত্রী দেখতে চায়। তাদের অপরাধী ন] হওয়ার 

এটি একটি প্রতিষেধক । মুরোপে লোকসংখ্যা কম। তাই সেখানে নারীরা 
চাকুরী করে ] 

ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কুচিত তথা সীমিত করার মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। 

রুশ দেশে ব্যক্তি শ্বাধীনতার পুনঃ প্রবর্তনের হার মত সেখানে অপরাধের সংখ্যা 

বেড়ে গেছে । গোষ্ঠি অপরাধ [কমিউনিটি] এবং ব্যষ্টি-অপরাধের [ইনভিভিজুয়াল] 

প্রভেদ বুঝতে হুবে। প্রথমটিতে সমগ্র সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
ব। পরিবার শান্তি দেয়। ব্যষ্টি অপরাধের [0%২7 ] ধারণ যন্ত্রনির্ভর উন্নত 

সমাজে কম। গোঁঠি অপরাধ বলতে ক্রাইম [অপরাধ ] এবং ব্যষ্টি অপরাধ 

বলতে প্রথাদি [4700 ] বুঝায় । (*) 

নৈরাশ্ | ফ্রাসট্রেসন ] হতে আক্রমণী ত্বভাবের উত্তর হয়। আক্রমনোম্ুখ 
উত্তেজন1 বা! চাঞ্চল্য [7029107)] ক্ষতিকর | উহার প্রতিষেধক ও প্রতিকারের 

বিষয় ভাবতে হবে। 

বিঃ ভ্ঃ--এরূপ দেখা! গেছে ষে একবীজ তথা ওয়ান এগভ্ [0152 ৫8৪০৭) 

(*) এক্সিমিকো'দের ফুড টাবু কিন্তু সমগ্র সমাজে প্রদ্বের শাক্িযোগ্য। অন্যদিকে 
“ইনসেক্ট পাপ হলেও উহ! সর্বদেশে যুণা। এ গুলি ওই সব ক্ষেত্রে নিয়ম বহির্ভূত ব্যতিক্রম। 
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ধমজ শিশুদের শতকরা ৫*% ভাগ ক্রাইম করে। কিন্তু ছবিববীজ তথ! টুইন 
এগড [আঃ ৪৫৪০৫ ] বমজ শিশুর] প্রায়ই অপরাধী হয় না। এজন 
ওয়ান এগভ, টুইনদের অপরাধ স্পৃহা দ্রমনে বেদী গ্রতিরোধ শক্তি প্রয়োজন। 
তাই তাদের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। [ ইহা জন্মসত্রে কম বেশী অপস্পৃহা 
প্রাপ্তি গ্রমাণ করে। ] 

বিঃ দ্রঃ একবীজ ধমজদের চরিত্র কমবেণী একই রূপ হয়। কিন্তু- 

ঘিবীজ ঘমজদের প্রকৃতি ভিন্ন রূপ হয়। ইহা মনোবৃত্তর জন্ুকুত্রে প্রাপ্তি 
প্রমাণ করে। তবে উভয় স্সেত্রে তার কম বেশী একই আকৃতির হয়। 

পরিবেশ ও দারিগ্র্য, কিন্ত কিশোর অপরাধী হ্ষ্টির একমাত্র কারণ নয়। 

বন্তততঃ পক্ষে একটি মাত্র কারণ দ্বারা অপরাধী স্থ্টি হয় নি। কেবন মাত্র বাস- 

ভূমি অপরাধী হ্ষ্টির জন্ত নিশ্চয়ই দায়ী নয়। কারণ একই পরিবেশে বন্বাস- 
কারী বহু বালক অপরাধী হয় নি। বয়: বুঁঘধর সহুত অসামাজিক ব্যবহার 

থেকে তার! নিজেদের মুক্ত করেছে। দারিদ্র্যও কারও একচেটিয়া অধিকার 

নয়। মধ্যবিত্ত ও ধনীর্দেরও বহু ক্ষেত্রে অর্থাভাব ঘটেছে । মধ্যবিত্ত] 

সন্তানদের চরিত্র গঠনে যতটা যত্ব নেন, বস্তীবানী ও নিম্নশ্রেণীরা এ সম্পর্কে 

ততট! ঘত্ববান হন নি! সোমিও-একনমিক অবস্থার ও ব্যবস্থার "ভুল ব্যাখ্য! 
করা অঙ্গৃচিত। সংখ্যালঘুদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা ও অল্পস্ঠতা। কিশোর 
অপরাধী সৃষ্টির কারণ বটে। কারণ, ষে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কের 

অপরাধ-নিরোধ সম্পকিত কুক্ন্াযুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। এতে অপম্পৃহার 
বহির্গমন ও তজ্জনিত অপরাধী স্ষ্টি হওয়া খুবই সভভব। কিন্তু তবুও বলব ষে 
এ সম্বন্ধে এদেশে বহু ভ্রান্ত ধারণ! অধথ! হ্তি করা হয়। উহ যূল সমস্যার 
অমাধানে বিশ্রত] হুটটি করে। বেকার জীবনও অপরাধী হ্প্টির একমাত্র কারণ 

নয়। হ্-পালিম বয়, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও হকার বালকরাও অপরাধী হয়। 

তুলনামূলক ভাবে নন্ ওয়াকিং বেকার বালকদের মধ্যে অপয্লাধী বরং 

কম। উপরন্ধ কিশোর বয়মে [৪8০ £:০৪০ ] পিতামাতার ছ্বারা তার! 

প্রতিপালিত হয়ে থাকে । কিশোর অপরাধী হওয়ার কারণ অন্যত্র সন্ধান 

করতে হবে। 
কিশোর অপরাধী সৃষ্টির অন্ত অধুনা অভিভাবক, মাতা পিতা ও তৎসহ 

রাষ্ট্রকে অধিক দায়ী কর! হয়ে থাকে । কয়েক ক্ষেত্রে শিশুদের অপরাধ ও 

অপরাধ স্পৃছ৷ তাদের কিশোর বয়সে অবিচ্ছেভরূপে নংক্রামিত হয়েছে। ্বভাব- 
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ছর্ত [2:200172] 066 ] জাতীয় বালকের সম্বন্ধে উহ! বিশেষরূপে 

প্রযোজ্য । তবে অধিক ক্ষেত্রে কিশোর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বালকর! 
কিশোর অপরাধী হয়েছে । 

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। ভ্রব্যাদি 
কেড়ে নেওয়া বা লুকিদ্ে রাখ! এবং হিংস।৷ লোত ও ক্রোধ আদি শিশুদের 
দ্বাভাবিক ধর্ম। বয়ঃপ্রাণথির সহিত তাদের উক্ত স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। [ঠিক 
বেঙীচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত ] মপরাধা সমাজ হতে যে নিরাপরাধী 
মানুষের স্থঙি উহা ত৷ প্রমাণ করে। শিশুদের এ স্বভাব আপনি হতে পরিত্যক্ত 
ন। হলে বুঝতে হবে যে তা] কেন হচ্ছে না। এ সম্পর্কিত কার্ষকারণ সম্বন্ধে 
ইতিপূর্বে বিশদরূপে বল! হয়েছে। 

কিশোর এবং শিশুদের মধ্যে নিয়োক্ত কয়েকটি স্বভাব পরিদৃষ্ট হলে এগুলি 
যথাসভন নিরানয় করা উচিত। অগ্তধায় খশুগণ স্বপ্ন সময়ের মধ্যে অপরাধী 
হতে পারে। এগুলি. ওদের অপরাধী হওয়।র স্ুচন! স্থচিত করে। 

(১) পশুপক্ষীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার, (২) ক্রীত নয় এমন ভ্রন্যের অধিকার 
(৩) অভিরিক্ত অবাধ্যতা, (8) বিদ্যালয় হতে পলায়ন, (৫) কৈফিয়ৎ-হীন 

ক্ষত আরদি, (৬) দেরীতে গৃছে ফেরা, (৭) বিসদৃশ ও মলিন পরিচ্ছদ, (৮) 

অপরিচ্ছন্ন আকুতি | অক্ডিত কেশাদি ]১ [৯] বাড়িতে আন। হয় না৷ এমন 

বন্ধুবান্ধব, (১০) নেশা ভাঁঙ-করা ও উকি ধারণ, (১১) সন্দেহমান ব্যক্তিদের 

প্রতি আন্বুগত্য । 

কিশোরদের অপরাধী হওয়া না হওয়া নির্ভর করে ওদের প্রতিরোধ 

সম্পকিত সুক্ম সামুব কষতগ্রস্ত হওয়া ব। না হওয়ার উপর। কিশোর ও 

শিশুদের এ সম্পর্চিত গঠনোন্মুখ স্থক্্স সায় তখনও নৃতন [ কীচ৷ ] থাকায় 

সামান্ত প্রতিকূলতা তাদের মধ্যে বিক্বপ প্রতিক্রিয়া আনে। শিশুদের অপছন্দকর 
কোনও কার্য করা উচিত হনে না। অসৎ পিতামাতা ও নিজেদের সন্তানকে 

মত দেখতে চান। 

শিশুর বাকৃপ্রয়োগবীল [ 506863515 ], অনুকরণ প্রিয় ও কিছুট। অপরাধ 

গ্রবণ। ফলে, পরিবেশের শক্তি তাদের উপর সহজে কার্যকরী হয়। উহাকে 

প্রতিহত করার মত প্রতিরোধ শক্তি ওদের মধ্যে থাকা চাই। সামান্ত ভূল 
ভ্রান্তি কিংব! হ্রিমিউনাস ওদের প্রতিরোধ শক্তির আধারভূত হুম্ স্বাস 
ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এ সম্পকিত বিবিধ কারণ নিয়ে উব্ত কর! হজে] । 
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শিশুদের সন্ুথে মাত পিতার কলহ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে বালকরা 
বাড়ির বাইরে থাক। পছন্দ করে। তারা পন্লায়নও করে থাকে। কন্তার! 
বহু ক্ষেত্রে আত্মহতা করেছে; কিংবা স্বাস্থ্যের প্রতি তারা অমনোযোগী 

হয়েছে। এতে মাঁতাঁপিতার প্রতি তার! বিশ্বাম হারায় । তারা তাদের 

কখনও ভালোবামতে পারে না। তাদের প্রতি তাদের আহ্ুগত্য ও শ্রন্ধা 

থাকে না। মাতা পিতার অনচ্চরিত্রতা ভাদ্র বহ ক্ষতির কারণ হয়। এ 

সম্পর্কে জনৈক অবৈধ সস্তানের বিবৃতি নিয়ে উধবূত কর! হলে] । 
“আমার বয়প মাত্র সতেরো বৎসর । মাতার দুশ্চরিত্রতায় আমি ক্ষুব্ধ । 

আমি একটি ক্ুরধার ছুরি সংগ্রহ করেছি । মা এবার কোনও ব্যক্তিকে উপ- 

পতিরূপে গৃহে আনলে আমি নিশ্চপই তাকে খুন করবো! 1৮ 

[ এই নব বিরূপ ইচ্ছ। কারুর মনে উদয় হলেই যে সব সময় উহা। কার্ধকরী 
হয় তা নয়। কারণ-_-ওদের আভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তি উহার প্রতিবন্ধকতা 

সষ্টি করে। ফলে, ওর! মনের দুঃখ মনে রেখে নিগত কষ্ট গ্রায়। বিস্ত-- 

উহ। প্রদমিত হলেও চেতন ও অবচেতন মনে রয়ে যায় । দৈহিক বা মানাঁসক 

কারণে প্রতিরোধ শক্তি বিলুপ্ত হলে ওই ইচ্ছা সহস! সক্রিয় হবে। ] 

বহু শিতা একমাত্র পুত্রকেও হিংসা করেন। ওর! বহু কষ্ট্ে নাখী ও ধনী 
হয়েছেন। বাল্যে ও যৌবনে অর্থাভাবে তার! জীবন ভোগ করতে পারেন নি। 
তাদের ওই অতৃপ্ত বাসনাকে পুত্রের করায়ত্ত দেখে তার। ক্ষ হন। তার 
কষ্টঞ্জিত অর্থ তার বদলে তার পুত্রের ভোগে লাগছে। তাদের বিক্ষুক্ধ হবার 

ওটাই প্রধান কারণ। তাদের ওই মনোভাব তারা যতই গোপন করুন, উহ! 

পুত্রদদের নিকট গোপন থাকে না। এখানে আমার তাদের কিছু বলবার আছে। 
তার পিত। তার জন্তে ধা করে যেতে পারেন নি, তা তিনি তার পুত্রের জন্ত 

করেছেন। এইটুকুই তার চরম সাত্বনা। হওয়া উচিত। প্ররকতপক্ষে--“পিতা 

তার পুত্রের মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করেন। বিগত জীবন ও যৌবন তিনি 
তীর পুত্রের মাধ্যমেই নৃতন করে ফিরে পান।” এবপ চিত্তবি্েষণ ছার! 
তাদের ওই মনেজট তথ কমপ্লেক্স পুত্রের মলের জন্য স্ববাক্ প্রস্বোগ ছ্বার। 

[ অটো-সাজেস্সন ] দৃবীভূত কর! কর্তব্য | 

মাত] ও পিতার পুনধিবাহ বহু শিশুই পছন্দ করে না। ঘরভাঙ। সংসারে 

[ 8:0125 27115 ] শিশুদের সৎ থাকা কঠিন। নুরোপে অবশ্ঠ ওই সকল 

বেপরোয়া শিশুই [৭০705 ] যৌবনে সাস্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। কিন্ত 
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এপ বহিগর্মনের সুযোগ হ্থবিধ। বর্তমান যুগে নেই। বিসদৃশ গৃহ ও গৃহহীনে 
প্রভেদ খুবই কম। প্রায়ই দ্বেখ! গিয়েছে যে, বালক-অপরাধীদের পিতামাত। 
শাসন ব্যাপারে অবিবেচক ও অত্যন্ত নির্ণয় | ঠাকুম] ও অন্তের! তাদের মমতা 
হবার উহার প্রতিষেধক রূপে কাজ করেছে। কিস্তযৌথ পরিবারের অভাবে 
অধুনা উহ কার্যকরী হয় না। 

মাতা ও পিতার মধ্যে একজনের উপর শাসন ভার অপিত হওয়া উচিত। 
একজন তাড়না! করলে অন্তজনকে সাত্বনা দিতে হবে। [ ক্ষতিগ্রস্ত বায়ু এতে 
পুনর্গঠিত হয়। ] শাসন ভার মাতার উপর থাকলে ফল উত্তম হয়। মাতার 
শ্সেহাধিক্য তজ্জনিত য! কিছু ক্ষতি তা৷ তৎক্ষণাৎ পূরণ করে। বনু পিত। স্সেহে 
মাতার স্থান অধিকার [ পুরণ ] করতে চান। কিন্তু উহা! সম্ভব তো নয়ই, 
উপরন্ধ উহ। বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে উহাকে আমি মন্দের ভালে। বলবে! । 

অপুন্রক বিধবা আত্মীয়রা শিশুদের উপকারে আসে। কন্ঠ| পিতাকে এবং পুত্র 
মাতাকে পছন্দ করে। কিন্তু সবক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হতে পারে । 

[ তিনটি পরিবেশ শিশুদের উপর কার্যকরী হয়। যথা--(১) স্থানীয়, 
(২) স্কুলীয় এবং (৩) গার্য। এক স্থানে ফা গড়ে অন্ত স্থানে তা ভাঙে। 

এই ত্রয়ী শক্তির বৈপরীত্য শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে । ] 

বহু পিতামাতা শিশুদের সহিত শিশুর মত ব্যবহার করতে চান। কিন্তু 

শিশুরা শিশুর জগংই পছন্দ করে। তাদের পৃথিবীতে [সংসারে ] বড়োদের 

প্রবেশ তাদের পছন্দ নয়। বহু পিতার ধারণ। সর্বদ1 পুত্রদের সঙ্গে থাকলে 

মঙ্গল হবে| কিন্তু উহার ফল বিপরীতই হওয়ার সম্ভাবনা । শিশুদের কচি- 
কাচ। [ গঠনোন্ুখ ] মনের সহিত পরিণত মনের মংঘাত ক্ষতিকর। উহা ওদের 

মনের সহজ গঠনের পারিপন্থী হয়। পুছের! যে কক্ষে বন্ধুদের সহিত আলাপ- 
রত থাকে সেই ঘরে প্রয়োজন ব্যতিরেকে পিতার প্রবেশ বিধেয় নয়। এতে 

তার! ক্ষতিকর অন্বস্তি অন্থতব করে। ওই বন্ধুর! কি গ্ররুতির তা অবস্ত তাদের 
পূর্বাহ্নে জানা গ্রয়োজন। 

মাতাপিতার বিবাহ-বিচ্ছেদ শিশুদের নিকট একটি নিদারুণ সমস্যা । 

তাদের আহুগত্য মাতা বা পিতার উপর থাকা উচিত, তা তারা ঠিক 
করতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে শিশুরা মাতার মৃত্যুর জন্তে পিতাকে এবং 
পিতার মৃত্যুর জন্ত মাতাকে দায়ী করেছে। অন্ত দিকে মৃত্যুকালে তাঘের 
একজন অপরজনকে যখাধথ দেব! শুশ্রধা করছে দেখলে তারা অন্তরে তৃপ্ত 
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হয়। এভে সামান্ত মাত্র অবহেল। পরিদৃষ্ট হলে তার! জীবিত পিত! বা 
মাতাকে অশ্রন্ধ! ও ভয় করে। এমন কি, তারা খাস্য দিলেও ত। তারা নির্ভয়ে 

খেতে পারে না [ অবহেলা ও পরিত্যাগ প্রায় শিশু অপরাধী হ্যষ্টি করে। ] 

নিয়োক্ত প্রকার পিতামাতাদের সম্ভানগণ প্রায়ই শিশু-অপরাধী ও পরে 
কিশোর-অপরাধী হয়ে থাকে। 

(১) সংসার ত্যাগী বা পলাতক পিতামাতা : এর! সন্তানদের রক্ষণা- 

বেক্ষণের ব্যবস্থা না করে পলাতক হয়েছেন। (২) অপরাধী পিতামাতা ঃ 

এ'রা শিশুদের পাপের মধো রেখে মানুষ করেন। কিংবা এদের সহায়তায় পাপ 

কার্য করেন। (৩) সহায়ক পিতামাত। ; এরা শিশুদের অপরাধসমূহকে 
উৎসাহ দেন। (৪) অসচ্চরিত্র পিতামাত| £ গুরা নিবিচারে শিশুদের গোচরে 

ঘৌন-সংসর্গ বা প্রেমালাপ করেন । (৫) অযোগ্য পিতামাতা : এ'রা শিশুদিগকে 
প্রয়োজনীয় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা্দীনে অমনোযোগী বা অপারগ | (৬) নিষ্পৃহ 

ব! উদ্দানীন পিতামাতা £ সম্তানদের মঙ্গলামঙ্গলে এদের একটুও ভাবনা নেই। 

পুত্রদের সম্বন্ধে গুরা কোনও খোক্গখবর রাখেন না। মান্য হওয়ার জন্তক এর! 
প্রায় ওদের পরাশ্রয়ে রেখেছেন। 

কিশোরদের এবং শিশুদিগীকে কিছু বোঝাতে হলে ওদের বুদ্ধিমন্ড] অস্থায়ী 
সাজেস্শন প্রয়োগ করতে হবে। অশিক্ষিতদের সম্পর্কে যেবাকৃ-প্রয়োগ প্রযোজা, 

ত৷ শিক্ষিতর্দের পক্ষে প্রযোজ্য হয় না। অধিকক্ষেত্রে বয়স হিস|বে বুদ্ধির 
তারতম্য হয় । উপরন্ত সকলের কালচার ও বোধশক্তি একপ্রকার হয় না। 

শিশুরা সংক্ষিপ্ত ভাষাতে কথা বল! পছন্দ করে। () 
বিঃ দ্রঃ--অসচ্চরিত্র পিতামাতা তাদের যুক বধির, নির্বোধমন্ত ও অন্ধ 

পুত্রকন্তাদের সন্মুখে প্রেমালাপ করেন। এ বিষয়ে তার! প্রয়োছ্রনীয় সাবধানত। 
অবলম্বন করেন ন। এ সকল শিশুরা বহু পরিপূরক অতীন্দ্রিয়তা লাভ করে। 

একটি ইন্জিয্শক্তির অভাব ঘটলে ওদের অন্য ইন্জ্রিয়গুলি প্রবল হয়। এদের 
চাতুর্ধ অন্থমান ও অন্ুভব শক্তি অত্যন্ত প্রথর। সামান্য বিচ্যুতিতে এরা অন্তদের 
অপেক্ষা অধিক ব্যথা! পায়। অন্য শিশুদের মত ওদেরও মনে ওই জন্ত 

পিতামাতার প্রতি ঘ্বণ। ও ক্রোধের উদ্রেক হয়। 

(8 বিবিধ মানুষগোষ্ঠির শিশুদের অশ্রপ্রন্থি হষ্টির ক্ষণ ও তাদের কষ্টহীনতীর পরিষাপ 

থেকে সংশ্লিষ্ট মনুষ্য গোঠীও কোনটি আগে ও কোনটি পরে দভ্য হয়েছে ত| বল! বায়; তদ্দারা ওদের 

সভ্য হওয়ার কাল পধন্ত নির্ধারণ করা সভব। 



কিশোর-অপরাধা ৩২১ 

উপরোক্ত দোষের জন্ত পিতামাতাদের আইনী শাস্তির বাবস্থা করা উচিত। 
পিতামাতার অযোগ্যতা! ও অমনোযোগিতা হতে উদ্ভুত কিশোর এবং শিঞ্ত 
অপরাধী হওয়ার আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ নিয়ে উদ্ধৃত কর। হল । 

(১) পিতামাতার শাসনকার্ধ নির্দয় ও কদর্য হলে, (২) মাতা সর্বক্ষণই তাকে 
পথে পথে ঘুরতে দিলে এবং (৩) পরিবার স্থসংহত না হলে- অর্থাৎ মাত! 

র্বক্ষণ বাইরে থাকলে ব1 পিতা পানোন্সত্ত ও পরিবার অম্বদ্ধে উদাসীন হলে 
দশজন শিশুর মধ্যে নয়জন শিশু তাদের আধিক অবস্থা, বুদ্ধমতা ও জাতি 
নিবিশেষে অপরাধী হতে পারে। যুদ্ধকালীন উন্মাদনা, রাষ্ট্র বপ্নব, মান্যাইগ্রেমন 

ও অবহেলিত উদ্বাত্ত সমাজও কিশোর 'অপরাধা হু্টি করে। বিভিন্ন দেশ হতে 
নংগৃহীত পরিসংখ্যানসমূহ উহা প্রমাণ করে। 

ভাঙা সংসার | 8701:21) €9701115 ] শিশু-অপরাধী ব্য্রির সহায়ক । বিবাহ- 

বিচ্ছেদ এবং সেপারেশন, মাতাঁপিতার পৃথক অবস্থান, পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্ত 

স্বামী স্বী, মান্াঁপিঙার পৃথক সংসার ও বসবাস, স্ত্রী বা স্বামীর মৃত্যু অপরাধী 
কুষ্টি করে বটে, কিন্ত ওই মতবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। বরং 
অধিক কিশোর-অপরাধী সৎ ও সংযুক্ত পরিবার হতে এসেছে। সংযুক্ত 
পরিবার হতে ৩৫ শতাংশ এবং বিষুক্ত পরিবারগুলি হতে ৬৪ শতাংশ কিশোর 

অপরাধীর উত্তব হয়। পরিসংখ্যান ও সমীক্ষা হতে উচ। প্রমাণিত। এইজন্ 
শিশু-অপরাধী হওয়ার অন্তান্ত কারণও অনুসন্ধান করতে হবে। 

প্রায়ই দেখ গিয়েছে যে প্রথম ও শেষ সন্তানদের মধ্যে অপস্পৃহা কম। 
মধ্যবর্তা সস্তানদের মধ্যে অপরাধমূখীত। বেশী দেখ! যায়। তারা প্রায়ই এক- 
গুয়ে ও রাগী হয়ে থাকে। এর! বোধকরি অন্তগুলে অপেক্ষা কম যত্ব পেয়েছে । 

এদের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা উচিত হুবে। বন বালক-অপরাধী অপরাধী 

পিতা ও আত্মীয়দের অনুগামী হয় ও তাদের দৃষ্টান্ত অনুমরণ করে। জনৈক 
ধুল্পতাত তার ভ্রাতুদ্পুত্রের সঙ্গে একত্রে সি দেল চুরি করে। ধর! পড়ার পর সে 
তার ওই খুল্পতাতের নাম করে নি। 

[ অবৈধ সন্তানরা ব1 পিতৃ-নামহীন সম্তানর! প্রায়ই নিজেদের ঘ্বণিত মনে 

ফরে। ওই বিষয়ে অন্তের বিদ্রেপের কারণ হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । তাদের 

ভগ্নবৃতান্ত তাদের জানতে ন। দেওয়1 বিধেয় | ] 

ঘর বাধা খোক। খুকুদের সহজাত স্পৃহা । তার। পুতুলের বিয়ে দেয় ও 

খেলা-ঘর পাতে । ভাতে ভার! একনিষ্ঠা ও সুষ্ঠ বোধের পরিচয় দেয়। 

২১ 



১৪০ অপরাধ-তব 

পিতামাতার মধ্যে এর অন্যথা দেখলে এর বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে এক বিরুপ 

প্রতিক্রিয়া আলে। পুতুল পুত্রকন্তাকে তারা যেরূপ ভালবাসে সেইন্প 
ভালোবানা তার। ভারঙ্দের পিতামাতা হুতেও প্রত্যাশী । পিতামাতা ও 

পরিজনরা অন্তবধপ হলে শিশুর! তাদের সাহচর্য এড়াতে বদ্ধপরিকর হয়। 

নিউর়োটিক রোগগ্রন্ত ও উন্মাদ পিতামাতা এবং এরূপ রোগী স্বজনদের 

মধ্যেজাত ও প্রতিপালিত শিশুদের প্রায়ই নিউরেটিক হতে দেখা গি7়েছে। 

এক্ষেত্রে অপরাধী রোগীর [ 2015022091 01001091] স্ট্ি হতে পারে | তবে-_ 

শিশুর জন্মের পর পিত। বা। মাতা। উন্মাদ ছলে তাঁর কোনও ক্ষতি হয় না। 

কারণ, বীঞ্ককোষের [ 3610 ০11 ] সহিত দেহ-কোষের [9020201০] কোনও 

লম্পর্ক নেই। মাতাপিতার উন্মা? অবস্থায় জন্মালে বীজকোষের প্রভাবিত 

হওয়ার পভভাবনা থাকে । পিতা ব৷ মাতার উন্মাদ অবস্থায় সম্ভতানোৎপাদন 

না হওয়! সম্পর্কে পিতামাতার সুস্থ জনের সতর্ক থাকা তো৷ উচিত্তই ; তাদের 

আত্মীয়স্বজনদেরও ওদের উন্মাদনা রোগ নিরাময়ন] হওয়। পর্যন্ত উহ। প্রতিরোধ 
কর! উচিত। কারণ এ অবস্থায় জন্মালে শিশ্তর অপরাধমূখী, জড় কিংব! 
উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ( তবে- মনোরোগ এবং উন্মাদনা রোগের 

মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ মাছে। ] 
কিশোর ও শিশু অপরাধী এৰং তাদের অভিভাবকদের বছ “দোষ গু৭ 

মন্বদ্ধে বল। হলো। কিন্তু ওই সকল দোষের প্রতিটিই নিবারণধোগ্য। 

অভিভাবক এবং পিতামাতার অবস্তঠ গ্রহণীয় ও শিক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে 

উদ্ধৃত করা হলে।। 

(১ গ্রহনয় £ শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে তারা পিতামাতার 

পছন্দমত কার্য করে বলে শুধু তাদের তার! ভালবামেন তা৷ নয়। পিতামাতার 
নত অহ্যায়ী কার্য না করলেও তারা৷ তাদের সবক্ষণ ভালোবাসবেন ও পছদ্ব 

কফরবেন। শিশুদের নিকট পিতামাতার প্রতিটি আচরণ গ্রহণীয় হওয়া চাই। 

[8০0690210০6 ] 

(২) নিয়ঞজরণ £ শিশুদের এমন শিক্ষা! দিতে হবে যাতে তাদের কীর্যাদি-_ 
তারা৷ একটি নিদিষ্ট সীমার মধ্যে নিবন্ধ রাখে । এঁ লীমার বহিভূ্তি কোনও কার্য 
করলে ত। অন্ভায়ের পর্যায়ে পড়বে । তাকে আত্মসংঘম শিক্ষা দিতে হবে। 

তাতে হিংস1 ও ক্রোধের বশীভূত তারা হবে না। নিজের ও অন্তের কোনও 

ক্ষতি তার! করবে না। আত্ম-নিয়রণ তাকে শিক্ষা দিতে হবে। 
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(২) বোধনীয় £ শিশুদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক মানের টি করতে 

ছবেঃ যাতে মে মানবিকতা বোধ এবং দয়ামায়৷ সাহস সততা মহাহুভবতা 
হ্ববিচার বোধে উহ্দ্ধহবে। উচিত অস্চিত, ভালমন্দের প্রভেদ তাকে বুঝতে 
দিতে হবে। 

(৪) বিশ্বাস £ কোন বষয় বিশ্বাস করা উচিত, কোনটি বাবিশ্বাস কর! 
উচিত নয়, সেই সম্বন্ধে তাকে বুৎপন্প করতে হবে। কাকে বিশ্বাম কর। 
উচিত, কাকে বিশ্বাস কর! অনুচিত £ এঁ সবও তাকে খুলে বল। ভালে! । নচেৎ 
তার! দূর্বৃত্রদের ঘারা অপহৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাম উন্মেষ করতে হবে । সবক্ষেত্রে ভারা ধেন তাদের পিতামাত। ও 

অভিভাবকণের বিশ্বাম করতে পারে। 

(৫) সাহায্য £ নিজেদের আচরণ ও দৃষ্টান্ত ঘারা ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি 
সথটু ব্যবহার .ঞ্জহু-মবস্থানের বীতিনীতিতে অভ্যন্ত হবার জন্ত শিশুদিগকে 

বন্ধুজনোচিত সাহাধ্য করতে হবে । পিতামাতাকে প্রত্যেক শিশুর আস্থা ভাজন 

হুতে হবে। শুধু তাই নয়। সন্তানরা ঘাতে নিজের ও অন্তের উপকার করবার 
ক্ষমত] অর্জন করে তার জন্যে তাকে সাহাধ্য করতে হবে। শিশুর জিজ্ঞান্থ 

[ অন্সদ্ধিৎস্থ ] মনের প্রতিটি প্রশ্নের যখাধথ উত্তর দ্িন। এ বিষয়ে তাদের 
বিরূপ করলে ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে। 

(৬) স্বাধীনতা £ একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শিশুদের পূর্ণন্বাধীনত। দেওয়া 
চাই। উহার বাইরে সে ষেতে চাইলে তাকে বারে বারে সংশোধন করতে 

হবে। [শৈশবের শিক্ষার জন্যই শিশুরা আগুন ছৌোয় না। ] শিশুদের 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্ত স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে। কোনও কিছুতে 
বার করলে উহার কারণ তাকে বোঝাতে হবে। ওরা যেন বোঝে যে, ওদের 

মঙ্গলের জন্য উহ! বল! হলো! । অপরিহার্য ন৷ হলে তাদের কোনও কার্ষের 

প্রতিবন্ধক হওয়া অন্ছচিত। বড়দের ঘ! কিছু পছন্দ ত৷ ছোটদের পছন্দ নাও 
হতে পারে। 

(৭) ভালবাস! £ শিশুর! যেন বুঝতে পারে যে, তাদের প্রতি তাদের 
পিতামাতার অনীম ভালবাস! আছে। তাদের কাছে তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক্। 

লংদারে প্রত্যেকেই সকল সময়ে তার মঙ্গলামলের অন্ত চিন্তিত। 

(৮) প্রশংসা £ শিশুদের প্রতিটি সৎকার্ষের জন্ত স্বীকৃতি দিতে হবে । বা! 
বেশ ভালে! | এইধব বলে তাদের উৎসাহ দিতে হবে। এতে তার। খুনী হয়। 



৬২৪ অপরাধ-তত্ব 

বয়ঃক্রম অনুযায়ী ধাপে ধাপে গুদের মনোবিকাশ ঘটে। ওদের গ্রহণ-শক্তি ও 
নহশক্তির একটি নিধি সীম! আছে। তার বাইরে তাদের অভ্যন্ত করলে 

তার! ভেঙে পড়তে পারে। অভিভাবকর] ইহ যেন ম্মরণ রাখেন। নিজ শিশু 

ধঘাতে অন্তের দার] প্রশংসিত হয় তার জন্তে ওদের উপব শিক্ষাদীক্ষার ও অন্ান্ত 

বিষয়ের গুরুভার চাপানে। অন্চিত। 

(৯ রক্ষা-কার্ধ ঃ শিশুরা ষেন বিশ্বাস করে যে তাদের পিতামাত1 তাদের 

সর্ক্ষেত্রে রক্ষা! কবেন। তাদের কোনও বিপদ আপদ হতে তার! দেবেন না। 

নিরাপত্তার জন্ত তাদের কোনও চিন্তা ভাবনার গ্রযোজন নেই। 
(১০) হ্বীকৃতি £ শিশুদের সঙ্গে গৃহ নির্মাণ, শকট ক্রয়, বিদ্বেশ ভ্রমণ, 

আসবাব ক্রয়, পরিচ্ছদ ও খাস্ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ করলে ফল ভালো হয়। 

তাদের মতা*তের উপর কিছুটা গ্রাধান্ত দিলে তাদের ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ 

ঘটে। এতদ্বার৷ তাদের স্থকুমার বৃত্তি গুলি তেজ হবে। 

(১১) নিরাপত্তা £ শিশুর ষেন উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের গৃহের 

মৃত নিরাপদ স্থান কোথাও নেই। প্রযোজন হলে সাহাষা করবার জন্তো পিতা- 

মাত1 ও পরিজনবর্গ নিকটেই আছে। 
(১২) সংযম £ শিশুদিগকে কষেকটি বিষয়ে সংযম শিক্ষা দিতে হবে। 

কতটা পর্বস্ত এগোন উণ্িত, কিরূপ পররমাণে কি কার্য করা ভাল, কখন 

ও কেন অতিরিক্ত কার্য এড়ানো উচিত, ভ্রমণ, ব্যবহার, কার্যাদি, খাগ্াদি 
প্রতিটি বিষয়ে তৎসম্পকিত জ্ঞান তাকে দিতে হবে । কোন কাজ আগে করতে 
হবে, কোন কাজ তার পবে করতে হবে, সেই সম্পর্কে ভার্দের জ্ঞান দেওয়া 

বিধেয়। 

বয়ঃপ্রাপ্ধ হলে শিশু দেখবে যে এতদিন তাকে ষ। শিখান হয়েছে, অধিকাংশ 

ব্যক্কি তার বিপবীত কার্য করে। তঙ্গন্য মে জীবন যুদ্ধে হেরে যাবে । ভাতে 
সে নিদারণ আঘাত পাবে। তাতে তার মানসিক ক্ষয় ক্ষতির প্রচুর নন্ভাবন!। 
এজন্য তাঁর মনকে পূর্ব হতে প্রস্তত করে রাখতে হবে। সেজন্ পূর্বানে তাকে 

সাবধান করে বলতে হবে--'খোক1 ! বহু ব্যক্তিকে তুমি মন্দ কার্য করতে 

দেখবে। কিন্তু তুম যেন সেই মত কাজ কর না। নিজে ঠকোনা। কাউকে 
ঠকিয়ো না। আপন স্বার্থ তুমি নিশ্চয়ই দবেখবে। কিন্তু তাতে অগ্তের স্বার্থের 

ক্ষতি ন|হয়। এব্প চিত্ত-প্রস্ততির ফলে, অন্তায় পন্থান্ূনরণে তার! নিবৃত্ত 
হবে। 



কিশোর-অপরাধী ৩২৫ 

শিশুরা স্ব বাক্যে ভাবপ্রকাশেয় পক্ষপাতী । ওদেরই সরলীরত ও সংক্ষিপ্ত 
ভাষায় তাদের বোঝাতে হবে। বাক্যের স্তায় ঘটন] ও দৃষ্টাস্তও তাদের 
প্রভাবিত করে। প্রাপ্তবয়স্কর1 [/001606170] ভিক্ন পরিবেশে নিজেদের 
খাপ খাওয়াতে পারে না। কিন্তু এ একটি বিষয়ে শিপ্তদের গ্রহণশক্তি অত্যান্ত 
বেশী। এজন্ত কু ও ন্থু পরিবেশ দ্বার তার সহজে প্রভাবিত হয়। কারণ-_ 
শিশুরা অগ্নকরণ-প্রিয় এবং বাকৃ-প্রয়োগশীল। [সাজেদসিভ. ] শিশুদের ভূতের 
ভয় ও জুক্ুর ভয় দেখান অত্যন্ত ক্ষতিকর । এতে ওদের মন্তিষ্বের হুষ্ সায় 
আহত হয়। এপ ভয় বারংবার দেখালে তাদের & ক্ষতি স্থায়ী হবে। 

বিঃদ্রঃ এ্যাভোলেসেন্ট তথ বয়স্কর! নৃতন পরিবেশে বেশী সংখ্যায় মৃত 
বরণ করলেও শিশুরা সহঙ্গে নূতন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে টিকে থাকে । 
বিবর্তনবাদী পপ্তিতর! জীব বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা স্বীকাঁধ করেন। ভাই শিশুরা 
বিদেশে বিধেশী ৬য। হজে শিখতে সক্ষম । পরিবেশ এদের উপর অতি ভ্রভ 
কার্যকরী হয়। 

মাদক ভ্রবয সেবন মান্তফ্ষের বিশেষ ক্ষতিকারক । উহা! মাহ্ষের অপরাধ 

প্রতিরোধ শক্তির হাস ঘটায়। কুসঙ্গার্দি, পরিবেশ ও অভাব ইত্যার্দি অগ্রত্যক্ষ 

ভাবে এবং নেশাভাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ শক্তির ক্ষতি করে। এজন্ডে 
অপরাধীরা প্রায়ই বিবিধ নেশায় অভ্যন্ত হয়। বয়স্ক অপরাধীরা উহার 
পাহায্যে দলের জন্ত কিশোরদের সংগ্রহ করে। অপরাধীদের ব্যবহৃত কয়েকটি 

মাদক দ্রব্যের স্বরূপ ও উহাদের গুণাগুণ নিয়ে উদ্ধৃত কর! হল। 
(১) মরিহৃন। [2২101110076 ]8 এই ওুঁষধধ সেবনের পর অপরাধীর! 

তষ-হীন, কষ্টশৃন্ত এবং অতিমাত্রায় বেপরোয়া হয়। যাত্রাহীন সেবনে এদের 
১৮* সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়। মানুষের হাতগুলি ৫* ফুট লঙ্ব! মনে হয়। এরা 

এ সময় বহতল বাঁটির ছাদ থেকে নিষ্বে লাফ দেয়। ৭৫ মাইল বেগে ধাবিত 

শকটে ওর! উঠতে চেষ্টা করে। [রেল কামরা ভাঙিয়ে ও ওয়াগন ব্রেকারদের 

উপকারী উধধ |] উহ! সেবনে যৌন স্পৃহা ও উহার ক্ষমতা অতি-মাত্রায় 
যাড়ে। যৌনজ অপরাধীদের উহ। ব্যবহার করতে দ্বেখ। যায়। 

(২) হিরোইন (8:01) ] এই ওবধ ব্যয়বহল। কিন্তু সুরোগীয় ও 

গ্যাঙলে। ইগ্ডয়ান অপরাধীদের উহ! বেশী পছন্দ। বিদেশ ম্মাগলারগণ দ্বারা উহা! 
অবৈধ ভাবে ভারতে আন! ছয়। উহ। দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে খাকে। কিশোর 
অপরাধীরাও ইহ! বাবহার করে । এদেশে উহার ব্যবহারকদাচিৎ দেখা গিয়েছে। 



৩২৬ অপরাধ-তব 
(৩) কোকেন [ 0০০৪:0918 কোকেন ভারতীয় অপরাধীদের প্রিয় 

বন্ত। উহ] দ্রব্য সম্পফিত [ 0£661305 86৪৮ 7:06: ] অপরাধ জগৃহার 

নহায়ক | উহ। বালকদের [ ব্য সম্পকিত ] অপরাধ-্পৃহা। এবং বালিকাদের 

যৌনস্পৃহ! জাগ্রত করে। চোর ও বেস্টারা উহ! অধিক ব্যবহার করে। 

নিয়মিত সেবন মানুষকে আশঙ্কিত করে তোলে । সর্বদাই তারা বিপদের 
আশঙ্কাতে আশঙ্কিত হয়। দেশলাইয়ের বাকসতেও এর] পুলিশের উপস্থিতি 

অন্থুভব করে। নেশ! টুটার পরও এ বোধ এর! হারায় না। উহা! তাদের 

সাবধান হওয়ার সহায়ক হয় । কোকেন উহাদের জিহ্বাকে মসীবর্ণ করে। 

ওদের জিহব! পরীক্ষা করার পর ওদের পুত্রানো চোরত্ব সম্বন্ধে পুলিশের 
সন্দেহ থাকে না। কোকেনখোরগণ সুখকর দিবা স্বপ্ন দেখে । মনে হয় 

ভার! মণ্ডম হ্বর্গে উঠেছে । ইহ! পানের মধ্যে সেবনের নিয়ম । শহরের বন্তীতে 
বনু অবৈধ কোকেন-ডেন্ আছে। রাত্রে সেখানে পুরানো৷ চোরদের আড্ডা 
জমে। চীন! ও দেশীয় গুণ্ডার। বিদেশী নাবিকদের সাহায্যে উহা আমদানী করে। 

(৪) মন্তাদি £ মগ্যপায়ীরা সাধারণতঃ ব্যক্তির বিরুদ্ধে [ 0:561)06 8:85. 

[১৪০০ ] অযৌনজ ও যৌনজ অপরাধ করে। মারপিট ও খুন করার পূর্বে 
এর! প্রায়ই মদ্যপান করে। সাদ! চোখে ঘা কর! যায় না, রঙিন চোখে তা করা 

যায়। কিছুক্ষণের জন্ত উহ! অপরাধ প্রতিরোধ সম্পকিত মায়ুকে নিষ্ষিয় করে। 
তখন ওরা ভালমন্দ ও উচিত অস্চিত বিচার-শক্তি হারায়। ভাকাতির পুরে 
মফঃস্বলে তাড়ি ও ধেনে! মদ ভাকাতর। সেবন করে। নীর্ণকায় ব্যক্তিরাও উহা 
উদরস্থ কর! মাত্র হূরধ্ষ হয়ে ওঠে । 

(৫) মরফিয়া £ উহা৷ দেহের ও মনের শক্তি বাড়িয়ে দেয়। উহ! মানুষকে 
কষ্টহীন করে তোলে । অপকর্মে দৈহিক কষ্টহীনতার প্রয়োজন হয়। ফলে, 
এরা সাংঘাতিক জখম হওয়া সত্বেও বন্ধ দূর হাটতে পারে। সঙ্ঘাতের পরে ও 

পূর্বে ভাকাতর মরফিয়৷ সেবন করে। 

বিঃ ত্ঃ_অপরাধীর। অহিফেন গাজ। ও সিদ্ধি কম বাবহার করে। *ইগুলি 
মান্থবকে জলস করে তোলে । ওদের সেবকরা৷ ভালোধন্দ উভয়কার্ধ ;নন্দ্ধেই 
নিষ্পৃহ। ওগুলি তার! অবসন্ন বিনোদন কিংবা! অপরাধ-বিরাষ কানে সেবন 
করে। [ অপরাধ-বিরাম কালে উহার! কিছুকাল অপকর্ম করে না। ] কারাবরণ 
অর্থে তার! বিশ্রাম বোঝে । ওই সময় ওদের ওই হাঁ নেশার প্রয়োজন হয়। 
কেউ কেউ বলে--অহিফেন ওদের রতি-কাঁল বর্ধক উধধ। 
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নেশাভাঙে অত্যান্ত বালকর। ওই নকল ভ্রবোর জন্ত বয়ন্কদের উপর 
নির্ভরশীল । উহার প্রাপ্তির কারণে ওদের বয়স্ক পাপীদের অন্গগত হতে হয়। 

অন্ত দিকে-_উহা! বালকদের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়ে তাদের অপরাধী করে 

তোলে। ওই ক্ষেত্রে সামান্ত অভাব ব। গ্রলোভন ওদের উপর ক্রুত কার্যকরী 
হয়েছে । 

শিশুর1 শৈশবে অপরাধ-প্রবণ হলেও তার। অপকর্ম করতে অপারগ থাকে । 

ওদের মোটর নার্ভ তখনও পর্বস্ত সবল ন৷ হওয়ায় উহা। কার্ধকরী হয় না। 

প্রয়োজনীয় দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা না থাকাও উহার কারণ। এজন্য বুদ্ধিমত্তা 
আদি এবং মোটর নার্ভ সবল হওয়ার পূর্বেই ওদের ওই অপন্পৃহ। প্রদমিত হওয়া 

গুয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুর ওই ক্ষীণ অপরাধ-স্পহ! আপনা হতেই 
প্র্মমিত হচ্ছে কি না। যদি তা না হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা] হচ্ছে না 
কেন? ওই স্বাভাবিক নিয়মেব ব্যতিক্রমের কারণ অবগত হুতে হবে। 

[ শিশুরাই দৈহিক ও মানসিক বিবতনবাদের প্রকষ্ট প্রমাণ। বানরাচুরূগী 

জীব হতে মান্ষের হ্ঠি। ওই জন্তে শিশুব পায়ের চেটোও বানরের পায়ের 

চেটোর মত ফ্লেক্সিবল। মতস্ত জীব হতে উভচয় ভেক জ'বের জন্ম। উহার 
প্রমাণ মতস্তাকার ভেকশিগু বেঙাচি | যে ধেহিক ও মানসিক পবিবর্তনের জন্য 
লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তা শিশুদের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস বা বৎসরে 

সম্পুর্ণ হয়। 

নিরপরাধ সভ্য মানষ প্রাচীন অপরাধী আদি-মানয হতে হুষ্ট । এ অন্ত 
মানব শিশুদের মধ্যে আজও অপরাধ প্রবণত। দেখ যায়। কিন্ত বয়ঃপ্রাপ্তির 
পর ঠিক বেঙাঁচির লেজ খসিয়ে ব্যাঙ হওয়ার মত তাদের ওই অপরাধ-স্পৃহ। 
আপন! হতেই পরিত্যক্ত হয়েছে। ] 

শিশুদের উক্তরূপে মানসিক বিবঙন ওদের দৈহিক বিবতনের সঙ্গে লামগ্তন্ত 

রেখে সমাধ। হয় । তিন ব্থনর পর্য্ত শিশুর বর্ধন ভ্রত। [ অপরাধ-স্পৃহার 

ক্মাবির্ভাব ]॥ এর পর কিছুটা মন্দগতি। [ নংপ্রেরণার উপস্থিতি ]। ছয় 

মাত বৎসর বয়সে আবার ভ্রতত। আসে । [ গ্রতিরোধ-শক্তির হি ]| এগারো 

বারে। বৎসর পর্বস্ত ওদের বর্ধন প্রায় স্থির থাকে । পরে আবার তার বাড়তে 

স্থরু করে। ভাইটামিন ও হুরমন আরদির অভাব কিংবা বীজাণুর আক্রমণ 
ঘটলে দেহের বৃদ্ধি অনুযায়ী মস্তি্কের বর্ধন হয় না। ভাতে অপরাধী-রোগীর 

সৃরি হতে পারে। 
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ওষের দৈহিক বৃদ্ধি ১৪ হতে ১৫ বৎসর বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর খেষে 
স্বায়। [ কৈশোর বর্ষ ] পুনরায় যৌবন আগমনে পরিবর্তন তীব্র হয়। ওদের 
তখন বয়স্ক লোক [. ৪৫01 ] বল। হয়। 

শিশুর মোটর নার্ডের বৃদ্ধি এবং তৎসহ বুদ্ধিমত্তার বিকাশও ওই অনুপাতে 

ঘটে। শিশু সাত মাদে বসবে। তের মাসে দ্রাড়াবে। দশ বংসর বয়সে 

সুসংহত কাজ করবে। গবেষণার্থে ওইগুলি বিচার কর। উচিত। এমন কি 

শিশুর অন্ুকরণ-প্রিয়তারও একটি বয়স আছে। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন 

পর্যস্ত একাধিক বয়ঃসদ্বি্ষণ আছে। ওই বয়ঃসদ্বিক্ষণ গুলিতে বিবিধ রূপ 

ষ্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। ফলে, ওদের ধ্যান ধারণ] ওই সময় বদলে যায়। 
ওই সময় তাকে প্রচেষ্ট! ছার। ভিন্ন মানধে পরিণত করা সম্ভব । উহা! উপকারী 

[ উর্ধমূখী তথা আরোহী ] হতে পারে। আবার, উহ! অন্ুপকারী [অবরোহী 
তথ। অধে[মুখী ] রেত্রোগেটিভও হতে পারে। 

দৈহিক বৃ দ্ধ একটি স্থানে এসে তৃষ্ণীভাব লাভ করে। তাই বৃদ্ধের বয়স 

পুনরায় কখন বালকের মত হয় না। কন্ত তাদের মন বালকোচিত হতে 

পারে। অপরাধীদের যধ্যে প্রায়ই শিশুস্থলভ ভাব দেখ। যায়। তাদের 
তখন বুড়ো৷ খোকা [ 7318 8০5 ] বল! হয় । এজপ্ বয়ঃসন্বিক্ষপগুলিতে সাবধান 

হওয়া উচিত। 

বিঃ ভ্রঃ-_ শৈশবে শিশুর! অত্যন্ত স্বার্থপর হয়। জন্তর্দের উপর ওর] অত্যাচার 
করে। নিজেদের মধ্যে ওর! মারামারি করে। জ্রব্যার্দি কেড়ে নেওয়া ও লুকিয়ে 
রাখা, ক্রোধ ও লোভ শিশুদের স্বভাবঙজ্গাত ধর্ম । কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সহিত তার! 

ধীরে ধীরে তাদের ওই স্বভাব পরিত্যাগ করে। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর তারা৷ 
কিছুট। শ্বার্থত্যাগী হয়। ওদের মধ্যে সংপ্রেরণার ক্রমাবির্ভাবই উহার কারণ। 

কিন্ত ওই দৎপ্রেরণ। ক্ষপন্থায়ী ও দুর্বল থাকে । আরও কিছু পরে ওরা অপরাধ- 

প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। 

আদিমগে মানুষমাত্রেই অপরাধ প্রবণ ছিল। ধীরে ধীরে তারা পূর্ধ অভ্যাস 

ত্যাগ করে সভ্য মান্য হয় | উচ্চ হিম্ন-শ্রেণী নিবিশেষে শিশুদের এরূপ ব্যবহার 

তা প্রমাণ কবে। উহা প্রমাণ করে যে মানুষ প্রথমে অপরাধস্পৃহা, পরে 
অংগ্রেরণ। ও সর্বশেষে প্রতিরোধ শক্তি লাভ করেছে। 

কু-পরিবেশ অপস্পৃহাকে সবল ও সংগ্রেরণাঁকে ছর্বল করে। ম্পরিবেশ 
'অপরাধস্পৃহাকে ছূর্বল এবং সংপ্রেরণাকে লবল করে। কিন্তু প্রতিরোধ শক্তি 
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(মিক্স পাওয়ার ] অধিক শ্তিশানী হলে কুপরিবেশ কারুর ক্ষতি করতে 
পারে না। পরিবেশ নিবিশেষে উহ। রক্ষা কবচের মত ওদের সদ সর্বদ। রক্ষা 
করে। 

[ভৃত্যদের হেপাজতে শিশু কন্যাদের ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক এ দেশে 

ভূত্যদের মধ্যে বহু কুসংস্কার আছে। এর! যৌন রোগগ্রত্ত হলে তাদের যৌন 
দেশ শিশুকন্তাদ্দের যৌনদেশে ঘর্ষণ করে। তাদের ধারণা এতদ্বারা তার! 

অত্বর নিরাময় হবে| এতে বহু শিশুকদ্া রোগগ্রন্ত হয়েছে । ] 

ছুই প্রকারের কিশোর অপরাধী দেখা যায় । উহাদের মহিত সাধারণ অন্ব 
ও জন্মান্বদের তুলনা কর! যায়। সাধারণ অদ্ধদের আলোক সম্বন্ধে জ্ঞান 

থাকে । কারণ--পরবর্তীকালে তারা অন্ধ হয়েছে। প্রথমোক্ত শিশুর! 
জ্ঞানোন্সেষের পূর্ব হু'তেই অপকর্মে অভ্যস্ত হুয়। পাপ-পুণ্য স্তায়-অন্যায় 
সম্বন্ধে সত্যঞজনোচিত ধারণ! তাদের নেই। স্বভাব-দুর্ত্ত জাতীয় [ক্রিমিনাল 
াইব ] বালকরা এরপ অপরাধী । দ্বিতীয়োক্ত বালকর! কিছুকাল মৎ জীবন 

াপন করার পর অবস্থাগতিকে অপরাধী হয়েছে। ভ্তায় অন্যায় ও উচিত 

অনুচিত সম্বন্ধে তাদের ধারণ। আছে। 

বয়স্ক অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদের যধ্যেও, প্রাথমিক অপরাধী 

এবং গ্রকূত অপরাধী [ শেষ পর্যায়ের অপরাধী ] ও অপরাধ-রোগী প্রসূতি 

দেখাযায়। ওদের মধ্যে দৈব, অভ্যাস ও স্বভাব-অপরাধীও দেখ গিয়েছে। 

তবে-_তার! গ্রায় সকলেই প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধী | ওই সকলঅপরাধীদের 

খ্বরূপ ও চিকিইস। সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে বল! হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর 

অপরাধীদের চিকিৎসা পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কিশোর অপরাধীদের 

কয়েক প্রকার চিকিৎস! নিয়ে উদ্ধৃত কর! হলে! । 

(১) প্রশামনিক চিকিৎস। £ ম্বীয় পরিবার ও সমাজ কিশোর অপরাধীকে 

শোধরাতে ন। পারলে রাষ্ট্রকে ওদের শোধরাবার ভার নিতে হয়। রায় 

চিকিৎসাকে প্রশাসনিক চিকিৎসা! বল হয়। 

কিশোর অপরাধীদের জন্ত পৃথক আটক ঘর [ হাউন অফ ভিটেনসন্ ] গৃধক 

আদালত ও পৃধক মংশোধনাগারর আছে। দেখানে উী পরে পুলিশের 

উপস্থিতি নিষেধ। তার! সিভিল ড্রেসে কিশোর অপরাধীদের সংস্পর্শে আমেন। 

, পলিশ হেপাঁজতে যে তারা আছে-_তা তাদের বুঝতে দেওয়া কর্তৃপক্ষের কাম্য 

নয়। লংশোধনাগারে ওদের লিখন-পঠন ও শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়! হয়। ঘৃক্তির 
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পর ওদের উপর কিছুকাল লক্ষ্য রাখার জন্ত গ্রবেশন “অফিসর' নামক একপ্রেনীর 
সরকারী কর্মী নিষুক্ক আছে। কিন্তু নির্দি্টকাল অতিক্রান্ত হলে ওদের কোন 
খোজ রাখার নিয়ম নেই। ওদের কর্মসংস্থানের জন্ত কোন সরকারী ব্যবস্থ৷ নেই। 

মংশোধনাগারে ওদের মানসিক ক্রটির কোন চিকিৎসা কর। হয় না। ভালে! 
মন্দ স্বাস্থ নির্বিশেষে ওদের দৈহিক প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, একই খান 
ওদের প্রঃত্যকের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে । ওদের হরমন ও ভাইটামিন ভিফিসিয়েন্সী 
প্রতীকারের ব্যবস্থা নেই। আরও আশ্চর্য-_একজন বয়স্ক ব্যক্তির সহিত 
সোপার্দ হলে ওদের বডদের আদালতে বিচার হয়। 

অধুন! গণ-গ্রেথার [11853 ৪69] প্রোটেকুটিভ এযারেষ্, পিউ নাটিভ, 

ধারে, প্রিভেনটিভ এযারেষট, স্থইপিও এ্যারেষ্ট [ ঝাড়ুকেস্ ] লিগ্যাল এ্যারেই্ট 
প্রভৃতির বিষয় শুনা ঘায়। কিশোরদের এরূপ অকারণ গ্রেগার তাদের 
সর্বনাশের কারণ। স্ট্যাটিসটিক্স ঠিক রাখবার জন্ত থানাগুলি ওই বিষয়ে 
প্রতিতন্বিতায় নামে। [সর্বত্র সত্য নয়।] কিশোরদের উহা! আত্মসন্মানের 
হানি ঘটায়। ফলে, তার গ্রচণ্ডভাবে সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে। কেহ কেহ 
অপমানে আত্মহত্যাও করেছে । কিশোরদের তাতে আত্মসন্ান স্ষুপ্ন হয়। তৎসহ 
উহ। তাদের ক্রোধে উন্মত্ত করে। অন্তর! এতে নিজেদেরকে অপরাধীতে "পরিণত 
করে। লাক্ষ্য সাবুদ সংগ্রহ করার পূর্বে ওদের গ্রেপ্তার করা অস্থচিত। অন্তথায় 
ঘাটিতেই তাদের জামিনের ব্যবস্থা! করা গ্রয়োজন। ূ 

[ প্রকৃত দোষী ব্যক্তিরা পলায়ন বিশারদ হওয়াতে গ্রেপ্তার এড়ায়। 
কিন্ধ--আত্ম বিশ্বাসী উৎকৃষ্ট তরুণর] ন! পালানতে নির্যাতিত ছয়। ভাই-_ 
মা চিনে ও ন! জেনে কাউকেগ্রেপ্ার করা উচিৎ নয় |] 

মাস্ধাত। আমলের বিচার-বাবস্থাও অপরাধী হ্টির অস্ত দায়ী। প্রাইভেট 
মামলার কিছু মামল| মিথ্যা মামল1। সাক্ষীসাবুদ ক্রয় সামগ্রীর মত। 
উকিলের বাটিতে ওই জন্ত রিহার্সেল বসে । [সর্বত্র সত্য নয়।] হাকিমর। 
স্বয় বেতন-ভোগী ও কর্ম-ভারাক্রাত্ত | মামল| শেষ হতে পাঁচ বৎসর সময় লাগে। 
মানী লোককে মিথ্যা মামলায় ব্ল্যাক মেইলিঙ করা সহজ | নাহ্থযকে বেপরোয়া 
করতে ও আইন দ্বহস্তে নিতে উহ! বাধ্য করে। 

পল্নী অঞ্চলে মামলাসমূহ মিটমাট করতে বাধ্য করা ছয়। এতে মৃহ্মূ্ছ 
উত্তেজনায় বাদী ও বিবাদী ও তাদের লাক্ষীর। অপরাধী হয় না। মিটমাট ছলে 
ও দ্বানের প্রয়োজন নেই। দণ্ড একদল নিমপ্রেদীর হীনগ্লানী নাগরিক কটি 
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করে| প্রতিষেধক রূপে হাকিমদের মামল] মিটমাট করানোর আইনী ক্ষমত!] 

দিতে 'হবে। ছোটখাটো মামলার জন্ত গ্রাম ও নগর পঞ্চাহেতের হি 

ইউক। স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সত্যমিথ্যা গোপন থাকে না। পাঁচ ব্যক়ির 
পক্ষে একত্রে অন্ায় করা সম্ভব নয়। বিচার গরীবদের বিনামূল্যে পাওয়া 
ঢাই। 

বিংস্ত্রঃ প্রতি দশটি গ্রামের জন্ত একটি স্থায়ী ও দুইজন মনোনীত বা 
নির্বাচিত স্থানীয় অস্থায়ী বিচারক সংস্থা তৈরী করে তাদের বিচার সহ তাদস্ক ও 

মিটমাট করার ক্ষমত1 দিতে হবে। 

পল্পীগ্রামে বালক অপরাধীকে পড়শীয়। নিজের। শান্তি ন দিয়ে অভিভাবক- 
দ্বের নিকট নালিশ জানায়। এতে ওদের আত্মসম্মানের কখনও হানি ঘটে 

মি। পুরুষান্ুরুমে বসবাসী গ্রামীন মানুষ পরস্পরের পুত্রদের দোষগুণ সম্বন্ধে 
অবহিত থাক; অন্যদ্দের পুত্রকেও তারা৷ নিজের পুত্রবংৎ যনে করে। ওদের 
দোষ ভার! বারে বারে ক্ষমা করে। 

(২) মিমবলিক্ চিকিৎস। £ [550901 ] তথা প্রতীকের সাহত ব্যবহারের 

সম্বন্ধ থাকতে পারে। কিশোর অপরাধীদের কোনও আচরণ ও বেশতুষার 
লঙ্গে তার প্রবৃতিসযূহের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। বিবিধপ্রকার মানসিক 
এলাজির সহিতও ওইগুলির সম্পর্ক আছে। কোনও ভূলে যাওয়া ঘটন। বা 

অমীমাংলিত প্রশ্নের সহিত উহার যোগাযোগ থাকে। বলবান শামসন 
ভায়েলামার শাঁক্তর সহিত তার কেশের সম্পর্ক ছিল। এর্টি অবশ্ত একটি 

কাল্পনিক কাহিনী । কিন্তু ওই কেশের উপর অতি আকর্ষণ থাকলে উহার 

অভাবে মনোবল ভেঙে যেতে পারে । এই ভাবে কোন বিষয়ে আকর্ষণ কিংব। 

বিরাগকে কাজে লাগানো যায়। 

কোনও এক কিশোর গ্রা্ই একটি বালিকাকে অন্থুসরণ করতো । কিন্তু 

বহু চেষ্টাতেও তাকে নিবুভ্ত কর। সম্ভব হয় নি। তার মুখমণ্ডল গভীর ভাবে শশ্র 

মপ্তিত ছিল। সে বলে যে যতক্ষণ না সে ওকে পাবে ততক্ষণ সে ওই দাড়ি 

কামাবে না। আমার আদেশে নাপিত ডেকে তার ওই দাড়ি বলপূর্বক 
ক্ষৌরীরুত করে দেওয়া! হয়। এর পর সে আর কখনও ওই কন্তার পশ্চাদনূসয়গ 

করে নি। দাড়ির মধ্যেই যেন তার ওই রোগ ছিল। 

_ কোনও এক ছুরোপীয় জজ বিচারের পর জনৈক বিরল কেশ [টেকো 
মাখা ] কিশোর অপরাধীর মণ্তকে একটি ট্রপি পরিয়ে দেন1 অন্ত এক সুরোপীয় 
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জজ সাছেব একজন কিশোয় অপরাধীকে জেলের বদলে দূর দ্বেশে তার এক 
'ত্মীয়ের বাটিতে পাঠিয়ে .দেন। স্থান পরিবর্তনে সে স্থায়ীরূপে নিরাময় 
হয়েছিল । পরিবেশিক [এন্ভায়রনমেণ্টাল ] পরিবর্তন মনের পরিবর্তনও 
ঘটায়। স্থানের ন্যায় আহারের পরিবর্তনও কার্যকরী হয়েছে। আমি একটি 
কিশোর অপরাধীকে যুগপৎ অধুশী ও খুশী করে তাকে নিরাময় করেছিলাম। 
এ ক্ষেত্রে তার মস্তক মুগ্ডন করে একটি সুন্দর দামী টুপি তাকে পরিয়ে দেওয়া 
হয়। আর সেই সঙ্গে তার হাতে তুলে দেওয়া হয় নগদ দশ টাকার একটি 
নোট। 

(৩) দৈহিক চিকিৎসা £ শিশু ও কিশোরদের রক্তের কম চাপ, ত্বায়বিক 

দৌর্বল্য, নারভাম ব্রেকভাউন এবং হরমন ও ভাইটামিনের অভাব, অপরাধ 
প্রতিরোধ সম্পকিত স্থানসমূহ চূর্বল করে। এদের হরমন ইনজেকসন, 
ভাইটামিন ট্যাবলেট ও পুষ্টিকর নির্ভেজাল খাস্ভ এবং যথেষ্ট প্রোগীন সকৃত 
খাওয়াতে হবে। 

এই ভাবে দৈহিক চিকিৎসার পর ওদের মানসিক চিকিৎসা করা উচিত। 

অন্যথায় নার্ড হূর্বল থাকাতে উপদেশ ও সাজেস্শন কার্ধকরী হয় না। সার্প 
মাজেস্শন [তীক্ষ বাকৃ-গ্রয়োগ ] এবং বিষয়বস্তর কারণ নির্ণয় ছারা 

[ একসপ্র্যানেটরী নোটস ].বহু মনোরোগী ও অপরাধীকে নিরাময় করা 
গিয়েছে। 

(৪) মানসিক চিকিৎস| £ বহু ক্ষেত্রে বালকরা বিবিধ মনোরোগে ভূগেছে। 
উহাদের কয়েকটি ভূল ধারণা, লজ্জা, ভয় এবং প্রদ্মমিত মনোজট [ ০0702153 ] 

₹তে উদ্ভুত। প্রদ্দমিত ইচ্ছা ভয় ও ছুঃখের কারণ অবচেতন মন হতে চেতন 
মনে আনতে হবে| তথ্যাছদন্ধান এবং মনোবিঙ্লেষণ দ্বারা উহা! জানা যায়। 

অনুকৃজ বাকৃ-প্রয়োগ দ্বারা ওইগুলি সহজেই বি9%ুরিত হয়। বহু সমস্যা ছন্বরত 
অবস্থায় অবচেতন মনে আশ্রয় নেয়। তখন ওই গুলির বহু আছুদঙছগিক বিষয় 

ও তৎসহ মনে ভয়ের, ক্রোধের ও দ্বণার স্থা্ট করে। সাপ অতি ভীু জীব। 

ভয় পায় বলেই সে দংশন করে। তার মনে হয় ওই বুঝি কে তার ক্ষতি করতে 
উদ্ভত। তাই সে আগে ভাগে আক্রমণ করে। অনুরূপ কারণে বহু বালক 
আক্রমণাত্মক হয়েছে । চিন্তা-রোগ সহ বিবিধ মনোরোগের ম্বরপ ও উহার 
চিকিৎস! পদ্ধতি অপরাধ-চিকিৎন। শীর্ষক প্রবন্ধে বিবৃত করেছি। 

(৫) সিমটমিক চিকিৎনা! £ কিশোর অপরাধীরা সাধারণতঃ প্রাথমিক 
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অপরাধীর পর্যায়ে রয়ে ঘায়। শেষ পর্যাধের অপরাধী তাদের মধ্যে কম 
ক্ষেত্রে দেখ! যায়। ওই জন্ত প্রায়ই তাদের বহু জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন 

হয় নি। কিন্তু ওর়1 শেষ পর্যাধের অপরাধী হলে তাদের পিম্পটমিক চিকিৎসার 

প্রয়োজন। এখানে ওদের সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসা না৷ করে ওর্দের মধ্যে 

পরিদৃষ্ প্রতিটি মিম্পটমের পৃধক পৃথক চিকিৎসা! গ্রয়োজন। ওই সব সিম্পটমস 

ও উহ্বার্দের চিকিৎস৷ পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বল! হঘেছে। 
(৬) ভৌমিক চিকিৎসা £ পরিবর্তিত অনুকূল সমাজ ব্যবস্থা কিশোর 

অপরাধী সহি করে না। ওইরূপ ভিন্নতর পরিবেশে তাদের নিরাময় কর! 
মভব। প্রায় দেখ। গিয়েছে উদ্যোগ শিল্প অপরাধীদের স'খ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি- 
প্রধান স্থান উহাদের সংখ্য। হ্রাস করে। উহার মধ্যে মানসিক কাবণও নিহিত 

থাকে। পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে উহা! আলোচনা করেছি। স্থযোগের অভাব 
ঘটিয়েও উহার্রের সংখ্য! হাস কর সম্ভব । 

পঞ্চৰশ অধ্যায় 

কিশোর-বিভাগ 

কিশোর অপরাধীর! তথ। জুভেনাইল অফে গারদের মূলতঃ কয়েকটি প্রধান 

বিভাগে বিভক্ত করা যাবে । কিশোর অপরাধীদের স্বভাব চরিত্র সম্পুর্ণ পৃ্ক 

হয়ে থাকে। নিয়ে উহাদের কয়েকটি মৃন্ন বিভাগের উল্লেখ করা হলো! । বয়স্ক 

অপরাধীদের মত কিশোর অপরাধীদেরও বিভাজনেব প্রয়োজন আছে । 

(১) ছুর্বোধ্য-মন্ত তথ! প্রবলেম-বয় (২) আক্রমণাজ্মক [ এগ্রেসীভ ] (৩) 

বিকল্পপন্থী (৪) গুডহৈষী তথ এযাবনরম্যাল (৫) অপবাধ-মুখী (৬) ছুর্বস-চিত্ত 

তথা ফিবল মাইগ্ডেড্। 

উপরোক্ত বাঁলকদের পরবর্তী কালে অপরাধী হওয়ার সম্ভাবন৷ থাকে । ওই 
গুলিকে ওদের প্রাগ-অপরাধী কাল বলা হয়। আন্মবিশ্লেষণ ও পর বিশ্লেষণ 

স্বারা নিজেদের দোষ ক্রটি বুঝ! মাত্র তার] নিরাময় হয়। এদের সম্বন্ধে পৃথক 
পৃথক আলোচনা করবে! | ওরা অপরাধী হলে চিকিৎসার্থে ওদের উপরোক্ত পূর্ব 
স্বভাব জানার প্রয়োজন হয়। [ প্রাগ-বিভাজন ) 
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কে) দৃর্বোধ্য-মন্ত $ ইংরাজীতে এদের প্রবলেম বয় বলা যায়। বহু 
বাঙ্গক তার! কি চায় ত1 তার! নিজেরাই জানে না। লক্ষ্য বস্তর স্থদ্ধে তাদের 
নিজস্ব কোনও ধারণা নেই। ভাই কোনও কার্যই তাদের মনঃপৃত হয় না। 
তার! বারে বারে একটি কর্ম বা পাঠ ছেড়ে অন্ত কর্ম বা পাঠ গ্রহণ করে। 
পরক্ষণেই তার! বুঝে যে এইটিও ভাদের মনোমত নয়। লক্ষ্যবস্ত লাতের জন্ত 
তার! মনে অধ্বস্তি অঙ্থভব করে। দৈবাৎ মনোমত কার্য পেলে তারা৷ বুঝে থে 
এইবার তারা তাদের লক্ষ্াস্থলে এসে উপনীত হুযেছে। তখন তাদের ওইসব 

ছর্বোধা আচরণ বন্ধ হয়। নচেৎ এদের অপরাধী-রোগীতে পরিণত হওয়ার 
সভ্ভাবন। ছিল। 

ওদের ওই সকল আচরণ বিধেষণ করে লক্ষ্যবত্ত সম্বন্ধে ওদের অবহি 
করতে হবে। প্রথমে উহা! তার মানতে চাইবে না। কিন্তু কার্ধক্ষেরে 

নেষে তাঁব। তৃপ্ত হবে। 
(খ) আক্রমণাত্মক £ এই খালকগণ ব্যন্তবাগীণ এ একরোখা হয়, লক্ষা 

ওপথ ওরা পবিবর্তন করতে চাষ না। সব কিছুই ওদের তক্ষুণি চাই। 
ইশ্পিত লক্ষ্য সম্বন্ধে তাদের স্পষ্ট ধারণ! থাকে। কিন্তু ওদের সকলে বিনা 
বাধায় ঈ।স্পত লক্ষ্যে পৌছুতে পারে না। কাউকে কাউকে প্রতিবন্ধকতার 

জন্মুধীন হতে হয়। ওই বাধাবিক্ন অতিক্রম করতে অসমর্থ হলে তাদের 

ভাবাভেগ রুদ্ধ হষ। প্রতিরুদ্ধ ভাবাবেগ নৈরাশ্টের সৃতি করে। ওই নৈরাশ্ট হতে 

দুই শ্রেনীর আক্রমণাত্মক বালকের উদ্ভব হয়। যথা পরঘাতী ও আত্মঘাতী । 
নিজেদের ক্ষমতার উপর বিশ্বামী বালকের ওই অবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। 

তারা৷ তখন বাধাদানকারী ব্যক্তিদেরকে আঘাত করে। এদের পরঘাতী 

বলা হয়। বাধাদানকারী ব্যক্তি ন| হয়ে ঘটনা! হলে সে মানমিক ভারসাম্য 
হারায় এবং উম্মাদদের মত অনংশ্ি্ ব্যক্তিদের উপর বিরূপ হয়। ওদের 

কারণে-ঘকারণে মারমৃখী হতে দেখ! যায়। কোনও কারণে প্রতিরোধ শক্তির 
অভাব ঘটগ্রে এদের দ্বারা হত] কার্য সমাধ। হওয়াও সম্ভব (9 

অন্তদিকে-_নিজেদের উপর বিশ্বাসহীন ভয়াতুর লান্ুকপ্রায় বালবারা ওই 
বাধ অতিক্রমের অক্ষমতার জন্যে নিজেদেরই দ্বায়ী করে। তখন তাদের 
আক্রমণের লক্ষ্য হয় নিজেরাই । [এদের আত্মঘাতী বল! হয়]। নৈরাষ্ঠ 
উগ্র হলে এর! আত্মহত্যা পর্বস্ত করেছে। অবশ্ত প্রতিরোধ-পক্তিয় অভাব 

(0 খুনের রাজনীতি কালে এদেরকে 'এবকসন পার্টির' জন্ বাছ। হুতো। 
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ঘটলে উহ! ঘটে। নিজেদের অক্ষমতার জন্ত এর! অন্ত কাউকে দায়ী করে না। 

বরং এ জন্ত এর। নিজেদের ক্রটির কথাই ভেবেছে এবং তজ্জন্ত চিন্তিতও হয়েছে। 

ফদাপি ওদের হিষ্রিয়া রোগীর মতও ব্যবহার করতে দেখ। গিয়েছে। 

ওই উভয় শ্রেণীর বালকদেরই বোঝাতে হবে ঘে, সকল ব্যক্তির ছবার। সকল 
কার্য সম্ভব নয়। ক্ষমতা বহিরূ্তি কাজে আত্মনিয়োগ করতে ছলে ওই ক্ষমতা 

অর্জন কর! চাই। কিংবা তাকে বলতে হবে যে, সে অন্ত ক্ষেত্রে আরও সম্মান 
জনক ও বৃহত্তর কাজের উপযোগী । লক্ষের ক্ষেত্র নির্বাচনে ক্রটি হয়েছে। 
তাকে এও বল! যেতে পারে ষে ক্রুটি মাত্রই অক্ষমতা! নয়। কোনও প্রচেষ্টাই 

নিক্ষল হয় না। উহ তাকে লক্ষ্যের ছিভীয় ধাপে উন্নীত করলো। কিংবা 
ভাকে সাধ্যায় লক্ষ্যের ক্ষেত্র নির্বাচনে সাহাষ্য কর! যেতে পারে। শুধু তাই 
ময়। নির্বাচিত ক্ষেত্রের কত উ'চু লক্ষ্যে তার পক্ষে পৌছানো সম্ভব তাও 
তাকে বলে দিতে হবে। তবে সম্ভব হলে তার উচ্চ আশা হতে তাকে নিরম্ত 

না করাই ভাঁতলা। সেই ক্ষেত্রে তার ঈন্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে তাকে সাহায্য 
করুন । 

(গ) বিকল্প-পন্থীঃ এরূপ বালকদের লক্ষ্যস্থল খুব উচু ব| খুবই নীচু 
ময়। বাধ! পেলে তার! বিকল্প লক্ষ্য কিংবা! পথ খু'জে নেয়। সাধ্যাতীত 

জক্ষ্যবন্তকে এর! এড়িয়ে চলে । এদের আকাজ্ষা। সীমিত। নিজেদের সীমিত 

ক্ষেত্রে এব! গ্রায়ই সফল হয়। ওই সফলতা তাদের ভয়শুন্ত করে। ব্যর্থতাও 
এদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়। উহা! তারা সহজ ভাবে গ্রহণ করে। এদের 
নিকট ভাবাঁবেগ অপেক্ষা] যুক্তি ও বৃদ্ধি প্রধান। অভিজ্ঞত! হ্বারা এরা সমশ্সার 
গুরুত্ব কমিয়ে আনে। বয়স্ক লোকেদের মত এদের টর্য ও আত্মবিশ্বাস আছে। 

জক্ষ্য উচু নী হওয়ার এদের ব্যর্থতাবোধ কম। লক্ষ্য নীচু হওয়ায় এদের 
ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে । জীবনের পথে এর! ধীরে চলে ও ধাপে ধাপে 
উন্নীত হয়। কিন্ুতে বঞ্চিত ছলে এদের আত্মমর্ধাদ। ক্কু হয় না| মামুলী 
ব্বাধা বা বঞ্চনা এর। উপেক্ষা করে। জীবনের প্রয়োজনগুলি এর ধীরে ধারে 
মিটাতে চায়। 

উপরোক্ত বানকদের মধ্যে উচ্চাশার বীজ বপন করতে হুবে। প্রতি- 
যোগিতামূলক বিষয়গুলিতে ওদের উৎসাহিত করতে হবে। এঁ গ্রতিযোগিত। 
গুদের ক্ষমতা সন্বন্ধে ওদের অবহিত করবে । এদের মধ্যে অলমত! [নিশ্েষ্টতা] 
ধা নিনিগ্ততা এলে. তা প্রতিরোধ করতে হবে। এদের মধ্য হতেই শ্রেষ্ঠ 
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নাগরিক স্থ্ট হয়। কারে! কারে। প্রতিভার বিকাশ দেরীতে ঘটে। তাদের 
সপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে হবে। প্রয়োজন হলে ওদের বিকল্প ক্ষেত ও 
পথগুলি খুঁজে দিতে হবে। 

(ঘ) গুড়হৈষীক £_-গুড়হৈষীক বালকগণ নানারপ অন্ত্বন্যে ভোগে। 

প্রমিত মনোজট্ [ ০022165] উহার কারণ হতে পারে। কেউ বিচ্ছিন্ন-মন 

[921/-0 10120] রোগে ভোগে। কারে! মধ্যে দ্বৈত ব! বহু ব্যক্তিত্ব দেখা 

যায়। নিনেমাতে কিংবা থিয়েটারে যাব কিংবা ভাত বা রুটি কোনটি 

গ্রহণীয়। এরূপ সামান্ত অন্তত্থন্য ক্ষতিকর নয়। এঁ দুইটি তাদ্দের নিকট 
মান প্রিয়ও হতে পারে। কিন্তু গুরুতর অস্তদ্বন্থ বোনাদায়ক হয়েছে। 

ওদ্বের মধ্যে বহু হেতুহীন ভয় ও ক্রোধ দেখা! যায়। মধ্যে মধ্যে ওর! বিমর্ষ হয়ে 
ওঠে । কিন্তু উহার কারণ বোঝে না। কোনও কিছুতে মনোনিবেশে অক্ষম 

হয়। এর| ধৈর্ধ-হীন ও বিশ্বরণ-শীল হয়ে থাকে। প্রমিত বহু ভয় ও ক্রোধ 

ওদের এ অবস্থার অন্য দায়ী। 

শিক্ষক ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে প্রখর লক্ষ্য রাখতে হবে। এ অহেতুক 
মনোরোগের বিষয়ে লজ্জায় ব স্বেস্ছায় তারা বলে না। কাউকে সদ] চিস্তিত বা 

বিমর্ষ-মনা দেখলে পীড়াপীড়ি করে ওদের এ অন্বিধা! জেনে নিতে হবে। 
দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, অন্যমনক্কতা (01521051077 খাস্ত স্থান 

পরিবর্তন কিছুকাল ওদের নিরাময় করে। কিন্তু যূল কারণ অপপারিত ন! হলে 
উহার পুনরাবির্ভাব ঘট! সম্ভব। এদের চিকিৎসা পদ্ধতি অপরাধ-চিকিৎন! 
দীর্যক পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে। 

অপুষ্টি ও ভেজাল খাস্যের মত অতি আদর অতি-পুষ্টি ও অনিয়ন্ত্রিত জীবন 

প্রতিরোধী ত্বানুর ক্ষতি করে। ফলে জটিল সভ্যতার প্রাত্যহিক উত্তেজনা 
উহা। সহ করতে পারে না। সীমাহীন আকাঙ্া৷ ওদের আরও ক্ষতি করে। 
এপব মানুষকে বিকৃত-মনা, ক্রোধী, ভীরু ও অস্বাভাবিক করে। অস্বাভাবিক 
মানুষের সংখ্যা বুদ্ধি বর্তমান অশান্তি সমূহের কারণ । 

[ বহু রাজনৈতিক নেত৷ প্ররুতপক্ষে গুডহৈষীক কিংবা উন্মাদ বা উত্তেজনা 

রোগী থাকেন। কিন্ত বাহির হতে তাহ। বুঝা যায় না| এদের জেলে না পাঠিয়ে 
হাসপাতালে পাঠানো উচিং। অতি উচ্চ/কাধ্ধী ও আশাহত হলে এই উন্মাদন! 

রোগ আসে ] 

(9) অপরাধ-মুখী£ অপরাধ-সুখী বালকদের মধো অপরাধপ্রবণত। কিছু 
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বেনী থাকে | স্বযোগ ও স্থবিধা পেলে অপকর্ম করার জন্ত তারা৷ সদ উদ্ুখ। 

এদের মধো লোভী বালকদের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ বালক থাকে । এদের 
অপরাধ প্রতিরোধ সম্পকিত দ্সায় অত্যন্ত দুর্বল | সামান্ত প্রলোভন বা ক্রোধ 

এদের প্রদমিত অপম্পৃহাকে বহির্গত করেছে। ওদের কেউ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 

[ ঘৌনজ ও অযৌনজ ] এবং কেউ সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ করে। এর! 
স্বার্থপর হয় ও লাভালাভ বোঝে । এরা ভবিষ্যৎ জ্ঞান-হীন ও আশু ফল 
প্রয়াসী। এদের মধ্যে চিকিৎসাযোগ্য কিছু অপরাধ-রোগীও আছে। অন্ত বালক 
অপেক্ষা এদের নিরাময়ের জন্ বেশী প্রচেষ্ট। বিধেয় । 

বিঃদ্রঃ-_আদি একাচারী মাহুষ স্বভাবতঃই হিং ছিল। ঞুকুরদের মৃত 
একজন অন্তের সগ্ত-সংগৃহীত খাদ্য কেড়ে নিত। পরবতী দলবন্ধ আদিম মানুষ 

তুলনাতে কম অপরাধ-প্রবণ ছিল। 

পরে মানুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজবদ্ধ জীব হয়। কিন্তু তখনও তারা কৃবিজ্ঞান- 
হীন শিকারী মানুষ | ওই খাস সংগ্রহী শিকা'রীদের সঞ্চয়ে মন ছিল না। 

কারণ--পশুদেহ পচ্যমান হওয়াতে বেশী দিন রাখা! যষেতে। না। কিছু অস্ত্র মাত্র 

তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ত হত। সমগ্র সম্প্রদায় বন-ভূমি ও অন্য ভূমির মালিক 

ছিল। ওই সময বীরত্ব বুদ্ধি সাহু ও শক্তি তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল। পুত্রের! 

পিতার এঁ গুণগুলির উত্তরাধিকারী হতে সচেষ্ট হত। সংগৃহীত খান্ধ ও বন্ধ 

[ নিহত পশ্ত ] অন্তকে দান ওই কালে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও প্রশংসা এনেছে। 

আরও কিছু পরে ওর! কৃষিজীবী হলে ওদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে । 

»--সমাজের অলস ব্যক্তিদের কেউ কেউ পরস্বাপহারক হয়। সমাজ 
বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের “কু” ও “হ্থ* বৃত্তিগুলি আমাদের মধ্যে প্রদমিত অবস্থায় 

আছে। 

কিছু অপরাধ-মুখী বালক “আদি থাস্য-সংগ্রহী” মানুষের প্রকৃতি [ প্রবণতা ] 

লাভ করে। ওরা প্রথমে বৈধভাবে ও পরে অবৈধভাবে অর্থ ও ভ্্ব্য সংগ্রহ 
করে।, এগুলি তার! বন্ধুদের মধ্যে দান করে দানবীর সাজে । ,এর। প্রায়ই 
সংগৃহীত অর্থ ও দ্রব্য সঞ্চয় করে না। দৈহিক বল, বুদ্ধি ও সাহমকে এরা 

শেষ্ঠ সম্পতি মনে করে। এদের মধ্যে বাহাছুরী দেখানোর প্রবণত। থাকে । 

কোনও বালক ভার বন্ধুদের সন্দুখে প্রতিদিন তার পরণের দামী জাম! ছি'ড়ত। 
উদ্দেন্ট-_তার পিতা! যে দারুণ ধনী ব্যক্তি এবং সে যে এক জন বেপরোয়। 

লোক তা সর্বসমক্ষে প্রমাণ করা । 

২২ 



৩৩৮ অপরাধ-তত্ব 

উপরোক্ত বালকদের তাদের গ্রাচীন ভারতীয় পূর্ব-পুরুষদের এঁতিহয ও লৎ, 
গুণের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। মন্দ গুণের বদলে ভালো গুণ তারা গ্রহণ করে 

গর্ব করুক। অপরাধ-মূখী বালকর্দের ওই সকল প্রবণতা সাবধানে অন্ধাবন 
করুন। সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে তাদের স্বাভাবিক করা সভ্ভব। স্বয্প- 

মাত্রায় দৃষ্ট ওই প্রবণতাকে উপেক্ষ। কর। অস্থচিত। লময়ে প্রতিহত না হলে 
উহা! বধিত হয়ে ওদের অপরাধী করবে। এর৷ উচ্চাকাঁজ্ষী ন1 হয়ে দূরাকাজ্ষী 
হয়। দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার সহিত এদের অপরাধী হওয়ার স্থযোগও 

নষ্ট করতে হবে। 

(চ] ছূর্বলচিন্ত £ ছুর্বলচিত্ত বালকর্ধের বুদ্ধিমত্তা বয়সের তুলনায় কম 

থাকে। উহাকে চিন্তদৌর্বল্য বলা হয়। এর! সরলমনা ও বিশ্বাসী হয়| কিছু 
বিষয়ে অভিযোগমুখব হলেও এর] প্রতিহিংসাপরায়ণ না হয়ে কৃতজ্ঞতা ও 

কর্তব্য-বোধ দেখায়। কিন্ত-_এর] সহজেই অন্তের প্রতি আৰুষ্ট হয়ে তাদের 

সবার প্রভাবিত হয়। এদের তুল বোঝান ও ভূল বিশ্বাম করান সহজ। 
ভাহটামিন প্রাটান খাস ও হরমনের ঘাটঙি পৃবণ এদের নিরাময় করে। বয়সের 
সঙ্গে ওদের 'অনেকেরই বুদ্ধি ভ্রুত বেড়ে পূর্ব ক্ষত পূরধ করে। মধ্যবর্তা কালে 
ওদের প্রতি কিছু বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। ওদের উত্পীডকদের থেকে ওদের রক্ষা 

কবতে হবে। [ অব্ট--বহু সরলমন বালকের সাধারণ বুদ্ধি প্রথর হয়।] উন্মাদ 

ও নিরোধদের জন্ত অবস্ত স্বতন্ত্র মানসক ও দৈহিক চিকিৎসার প্রয়োজন । 
দৈশবে অভাব বোধ, অনাদর ও ভীতিপ্রদর্শন বালকদের মত্তিক্ষের স্মামুতে 

উট সহি করে। ফলে, ওদের মেধা ও বুদ্ধি আটক পড়ে। ওদের কৈশোন্র 
বযসে ওই দোষ প্রকট হয়। কিন্তু পরে অভ্যাস ও অনুশীলন ওই জট খুলে 
'দেয়। গপঁরবেশ স্থযোগ ও স্থুবিধ! উহার সহায়ক হয়। ওই জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির 

পর হঠাৎ ওর! বুদ্ধিমান ও বা'ক্তত্বপূর্ণ হয়। 
“কোনও এক শিশু-প্রতিষ্ঠান একজন হূর্বলচিত্ত বালককে একটি কুটির শিল্পে 

নিয়োগ করেন। আশ্রমের রী ত মত মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ তার খোজ. খবর 

শিতেন। ওখানে তার কোনও অন্থবিধ! হচ্ছে কি না) তাকে তত জিজ্ঞান! 

কর! হলে সে অভিযোগ করে বলে যে তাকে বাড়ির গৃহিনী বাড়ির কাছে 

লাগান। শুরা তাকে অন্ত এক স্থানে পাঠাতে চাইলে বালকটি বঙ্গে, এখুনি সে 
ঘেতে পারবে না। ওখানে বহু কাজ জযে গেছে। তা ছাঁড়া, তার মুনিব এখন 
খুবই অনুন্থ।” 
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এই বালকদের অপেক্ষাকৃত কম বয়ন্ক বালকদের সহিত মেল। মেশ! অধিক 

পছন্দ। কারণ-__-বয়সে ন। হলেও বুদ্ধিতে উভয়ের মিল আছে। বয়দের 
্বযোগে সে-ই ওদের নেত] হয়। এর! জেদী এবং রাগী ও অভিমানী হয়। 

এদের প্রতি মায়ের) সহানুভূতিশীল । তজ্জন্য এরা অভি আদরভোগী হয়। 

ফলে, প্ড়াশুনাতে এর! কি?ঞং অমনোধোগী হয়। কল-কজ্ার কাজে, কযিতে 

ও পশুপালনে এরা অধিক আগ্রহী । এদের পছনামত কার্ষে বাধ! দেওয়! 

অন্ুচিত। এরা শঙ্কাহীন আগ্ঈগত্যপূর্ণ ও পরিশ্রমী | এর উত্তম সৈনিক তৈরি 

হয়। দৈছিক ও মানসিক চিকিৎসা এদের নিরাময় কয়ে । ব্যবহার ভাল পেলে 

বয় বাড়ার সঙ্গে এরা নিরাময় হয়। অনাদরের মত অতি আদরও এদের পক্ষে 

ক্ষতিকর। 

(ছ) নেতৃত্ব বিলাসী £ এই সকল বালকর। অতি মাত্রায় নেতৃত্ব অভিলাষী 
হয়ে থাকে 1" এদের কেউ কেউ এ জন্য নিজেদের মধ্যে মার;পট পর্যস্ত করেছে। 

কিন্ত এদের সকলের মধ্যে নেতৃত্বের উপধোগী গুণ থাকে না। এদের মধ্যে 

কিছু শা'ন্তপ্রিয় কিংবা ছুবল-দেহী বালক থাকে । এর। নেত! হওয়ার সহঙ্স পন্থা 
সমূহ বেছে নেয়। এর] বাঁচির কিংবা অস্থের অর্থ তশত্সাৎ করে ফুটবলমাদি 
কিনে কাব তৈরী করে নিজেই ক্লাবের ক্যাপটেন হয়। পড়াশুনা বা অন্থ বিষয়ে 

এর] মধাপন্থী বালক । এদের প্রয়োজনীয় যৎ্সামান্ত অর্থ এদের অভিভাবকর! 

দিপে এর] এন্প অপবর্ষে ক্গ হত না। ওদের ওইরূপ নেতৃত্ব আরোপিত 

নেতৃত্ব হলেও তার উহার ছারান্বষ্ু ব্যক্তিত্বলাভ করে। এর! উচ্চাকা জ্ধী হওয়ায় 

পরবণকালে [ শুধরোবার স্থযোগ পেলে ] এদের বু জন মানী গুণী হয়েছে। 

বিঃদ্রঃ _ব্য।ক্তগত ভাবে লোকবল ও অর্থবলের অভাবে সহায়হীন বা 
দ্বরিপ্রেবা উতপী ড়ত হয় বল গার সঙ্ববন্ধ হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর 

প্রতিশোধ নিতে চায়। এরূপ সঙ্ঘ বিপথ চালিত হলে উহা প্রত্তিহত করতে 

প্রাত-বিপ্রবের কি হয়ে থাকে। এর প্রতিকারের জন্য কর্মরুত্যসমূহকে 

নৃতন ভাবে নৃষন শিক্ষায় 1শাক্ষত হতে হবে। আইন ও প্রসিডিওর এর গ্রতি- 
বন্ধক হলে উহা বাতিল কর? গ্রয়োজন। 

বিঃ দ্রঃ-- এক্ষেত্রে কলিকাতা পুলিশের পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেমের মত নিষ্ 
পদী পুলিশ ও থানাদারাদির এবং বিচারক হাকিমদের মধ্যবর্তী একটি 
ুটিনাইজিৎ সংস্থার প্রয়োজন । এ ক্ষমতা সর্বোচ্চপদী পুলিশ কর্মীদেরও 
কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমত। সহ্ দেওয়া যেতে পারে। থানাঘারদের মামলা 
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সরাসরি আদালতে পাঠানোর ক্ষমত| রহিত করে উহ এদের অনুমতি সাপেক্ষ 
করতে হবে। পূর্বের মত এদের পূর্ণ তদস্ত করানোর এবং জামীন ও মুক্তি দেবার 
ক্ষমত] দিতে হবে। 

[ কোনও এক বালক সিনেম] টিকিট কিনতে পয়না চুরি করে। কিন্ত সে 
অন্তান্ত বিষয়ে অত্যন্ত সং। এদেরও জেলে পাঠিয়ে পাকাপোক্ত অপরাধী 

কর! হয়। ] 
অবিচার হোক বা না হোক, অবিচার হওয়ার ধারণাটাই ক্ষতিকর । 

পূর্বতন রিপোর্ট সিষ্টেম জনগণ ও পুলিশের তুল বুঝা বুঝির নিরমন ঘটাতো 109 

কিশোরদের বাস্তব জ্ঞান প্রদান [ ৫কশোরোত্তর শিক্ষা] সম্বন্ধে পূর্বে 

প্রশ্নোত্তর ঘারা সমাধা করতে বলেছি । এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রবলেমণ্ডলি তাদের 

জন্য ব্যবহার করা যায়। উহ! দ্বারা তারা ন্তাষ ও অন্যায়ের সভাব্য হার 

বুঝবে । এদের উত্তর অসামাঙ্ছিক হলে ত| ব্যাখ্যা সহ শুধরাতে হবে। 
(২) বাবসারী নিদ্রাহীন রাত যাপন করে দিব! রাত্র পরিশ্রমে বংসরে এক 

লক্ষ টাকা উপায় করে ' দেখল তাকে তা থেকে পচাশী [৮৫] হাঙ্জার টাকা 

আয় কর দিতে হয়। বরং চল্লিশ হাজার টাক বৎসরে উপায় করলে [ল্যাব 

কমাতে ] তাঁর কিছু থাকে। উপরস্ত কোনও অসাধু আয়কর কর্মীর পালায় 

আরও হয়রানি । কম আয় করলেও তাদের উপর অন্থায় হামলাতে সময় নষ্ট 

হয়। এদের মধ্যে কেউ আয়কর কর্মীকে উংকোচ দ্বারা কায়দা! করল। ওদের 

কেউ বাড়ীর ব্যবহার্য গাডীকে কোম্পানীর গাড়ি বলে এবং বাডির 'ভূতা ও 
স্বারবানকে কোম্পানীর লোক বলে এবং কোম্পানীর কাজে টুরে গেলুম বলে 
দেশ বিদেশ ভ্রমণে, দায় গ্রস্ত আত্মীয়দের ও পুত্রদের চাকুরী দিয়ে নিজেদের জন্য 
বাগান বাড়ি করে ও স্বাঙ্থ্যাবাসে বাড়ি করে ওগুলিকে কোম্পানীর গেষ্ট হাউস 

ও রেষ্ট হাউস বলে চালিয়ে ক্যাব কমিয়ে কিছু সাশ্রয় করল। একপ ক্ষেত্রে সেই 

ব্যক্তি কতট৷ স্তায় কতটা অন্যায় করল? এ্রছাড়! সে অন্ত আর কি কি করতে 

পারত? 

(৩) ফ্যাক্টরী মালিককে ফ্যাক্টরী ইন্দপেক্টার এক্সাইজ অফিসার পুলিশ 

প্রতৃতিকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অফিসে এলে দোষ 
ধ়তে সক্ষম | ঢিপটপ সব কিছু ঠিক রাখা সম্ভব নয়। ছুতায় নাভাগ সকলেই 

(2 “রিপোর্ট সিষ্টেম' বিষয়টি বুঝতে মং প্রণীত 'পুলিশ কাহিদী' [২ খু] ত্র: । 
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নকলের ক্ষতি করতে পারে। এদের সন্ত না করলে যার! তা করে 

প্রতিযোগিতায় ভারাই টিকবে। উৎকোচ-গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললে 
বময় ও শক্তি ও অর্থের বহু অপচয়। এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে তুমি কি 

গবর্ণমেন্টে ব৷ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করবে? কিংব! তুমি এ অতিরিক্ত ব্যয় 
ওদের সাহায্যে ব্ল্যাক মার্কেট করে তুলে নেবে? 

(৪) জনৈক ব্যবসায়ীর মাল বোঝাই লরী হাওড়ার পুলে অন্যায় ভাবে 
জনৈক পুলিশ আটকালো | সেই দিনই ডেলিভারি ন! দিলে চুক্তি ভঙ্গ হুবে। 
এতে সেই ব্যক্তির বহু অর্থ ক্ষতি হবে। এদিকে এ পুলিশের বিরুদ্ধে উ্বতনদের 
নিকট অভিযোগ করে তাকে সায়েস্তা কর! যায়। কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ। 

কিছুট। অনিশ্চিতও বটে। উত্মিধ্যে দিন ছুই মাল বোঝাই লরী থানায় আটক। 

থাকবে । কিন্তু এ পুলিকে ছশ টাক! দিয়ে মুক্তি কিনলে তোমার ছু” হাঙ্গার 

টাক। বীছে 1, 'পক্ষেত্রে তোমার কি কর] উচিত। ওদের মাসহর! দিয়ে দৈনিক 

উৎপাত বদ্ধ করবে? কি“ব ব্যবস। ছেডে দিসে গ্রতিকারার্থে মন্ত্রী হবার চট 

করবে?) 

[ উপরোক্ত চারটি ঘটনাই হাইপথিটিক্যাল ঘটন।|॥ এ লব এদেশে কদাচ 

ঘটে না। কারণ এখানে অফিসরগণ অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ। এখানে 

প্রত্যেকটিতে একটি করে “ঘদ্দি' শব আছে ] 

পাওনা টাকার দ্বায় এডাতে কিংব। কিছু অর্থ আদায়ের জন্ত এক অসৎ ব্যক্তি 

জনৈক মানী গুণী ব্যাক্তর বিরুদ্ধে মিথ্য। মামল] দায়ের করল | ছুই টাক কোর্ট 
ফি স্ট্যাম্প ও কিছু উকিলের খরচ, তাহলেই একটা শমন পাওয়া যায়। 

অন্থবিধাতে ফ!রয়া্ধীকে বে পাতা করে দিলেই হল। সত্য মিথ্য। যাচাই সকল 

হাকিম করবেন না। ভুডিনিয়াল এনকোয়ারীতে বাদী পক্ষের বক্তব্য রাখা বে- 

আইনী । বন্ধুদের মধ্য হতে কিংব! অর্থ ব্যন্ে মিথ্য। [ স্থশিক্ষিত ] সাক্দী 
প্রস্তত। ঘটনার স্থান ও কা এমন ভাবে [ বুদ্ধি করে ] নির্ধারিত যে, সেখানে 
(ডিফেন্স সাক্ষী থাকার সম্ভাবন! [ বেশ্বাসযোগ্য ভাবে ] নেই। 

এখানে মান রাখতে হয়রানি এড়াতে এ নির্দোষ ব্যক্তি এ অসৎ ব্যক্তির 

বিরুদ্ধে দূর স্থানে অন্তের দ্বারা মিথ্যা মামল] ;কংব! কয়েকটি কাউপ্টার কেন 

(8 উৎকোচের টাক? অডিট পাশ করে না। বাধ্য হয়ে ওতে হিসাবে কারচুপি করা হয়। 

" কনটেনজনেসী ও এন্টারটেনমেন্টের খাতে ব্যায়ের বহর বাডে। 



৩৪২ অপরাধ-তব 

ঘ্বায়ের করল। ফলে, _বিপদ বুঝে মেই অদৎ ব্যক্তি প্রতিটি মামল। [ উভয় 
পক্ষের ] মিটিয়ে নিল। অন্তথায় এগুলি কখনও সে আদানত হতে কিছু অর্থ 
ন! গেলে তুলে নিত না। কোর্টে হার জিত সত্য মিথ্যা সাক্ষীর উপর নির্ভর 
করে। 'সত্য সাক্ষীর] [ অনভ্যাসে ] প্রায়ই জেরায় বিভ্রান্ত হয় ও টেকে না। 

তার! ঘাবড়ে গিয়ে মামল বরবাদ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে এ ভদ্র মানী ব্যক্তি 

কতটুকু অন্তায় করেছে। আত্মরক্ষার্থে সে অন্য আর কি করতে পারত? 

উত্তর দান কালে কিশোরদের বিন্ময অজ্ঞতার কারণে ] ক্রোধ, উত্তেজন। 

উৎসাহ আগ্রহ ব! নিনিগ্রতা, ভাবুক), গ্রতিকার-ম্পৃহী, ঘ্বণা, লোভ ইত্যাদি 
লক্ষ্য করতে হবে। পরে ওদের পারিবারিক বিষয় ও তার শৈশবজীবনের 

সংবাদ নিতে হবে। 

কিশোর অপরাধী হওয়ার মূল কারণ শিশুদের মধ্যে নিহিত থাকে । ওদের 
গঠনোন্মুখ হুক্ম ঘাম ছূর্বল থাকাতে সামান্য বিরূপতা তারের গ্রতিবোধ 
সম্পকিত হুক্ম শসা ৈশবেই ক্ষতিগ্রস্থ করে। বয়ঃপ্রাথথির পর পরিবেশের 
অভাব ঘটলে প্রলোভনাদ্দি তাদের উপর সহঙঞ্জে কার্ধকরী হয়। কিশোর 

অপরাধী হওয়! ব1 ন। হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলল শৈশবেই স্থষ্ট হয় । 

[ নিরাপরাধী থাঁক1 এবং অপরাধী হওয়ার মধাবর্তা কালকে ্রাগ, অপরাধী 
কাল বল! হয়। এই মকল বালকরা অপরাধী পদবাচ্য না হলেও তাদের 
অপরাধী হওয়ার সম্ভাবন। বেনী। এদের ম্বভাব বিশ্লেষণ করে এদের পূর্বান্তে 
সংশোধন কর! উচিৎ। উপরোক্ত ওইবূপ বালকর্দের শ্রেণীবিভাগকে কিশোর 

বিভাগ বল! হয়েছে । ] 

বিঃভ্রঃ-_কর্তৃত্বর ও ক্ষমতার প্রভেদ কম শিক্ষকই বুঝেন । ব্যক্তিত্বের সহিত 
এই কর্তৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক আছে। পক্ষপাতপূর্ণ অজ্ঞ ভীরু ও গতানুগতিক 
ব্যক্তির৷ সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের অধিকারী নন। ছাত্রদের উদ্দীপন! ফুরালে তাকে 

জাগাতে হুবে। অতি নির্ভন্নশীলত। ছাত্রদের ক্ষতিকর হয়। কিশোরদের 

স্থপথে আনতে উপরোক্ত বিবয়গুলি বিবেচ্য । 

প্রথম পর্যায়ে পিতামাত। এবং শেষ পর্যায়ে শিক্ষকর। শিশুদের চরিত্র গঠন 

করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শিশুর ক্ষতি পিভামাতা প্রথমে করেন। পরে 

শিক্ষকর। বাকিটুকু শেষ করে সর্বনাশ ঘটান। উভয়ের একত্র চেষ্টায় কিশোর ও 

শিশুদের সং করতে হবে । এ জনা তাদের. শিশু-বিষ্ার গভীরে প্রবেশ করা 

চাই। 
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শিশুদের গঠনোন্মুখ গুক্ষন্নান ছুর্বল থাকে । স্বপ্ন আচড়েও ওদের মনে 

গভীর দাগ পড়ে। এ অন্ত কোনও দৈছিক বা মানসিক আঘাত কিংবা! কাহারও 
উপর সামান্ত বিরূপতা [561090155 ] ওদের আহত করে। উপরোক্ত কারণে 

ওদের গ্রতিরোধ-শক্তির ন্বাহু প্রথমে আহত হয়। এরূপ বারংবার আঘাতে ওদের 

ওই ল্বায়বিক ক্ষয়ক্ষতি স্থায়ী হয়। শৈশবে ওই ক্ষতি বোঝা ন। গেলেও 
কৈশোরে উহা! প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে, কু-পরিবেশ বিন বাধায় ওদের 

অপরাধমুখী করে। ওদের সংঘত করার যত স্থপরিবেশ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায়ই 
থাকে না। ওই অবস্থায় সহুপদেশ গ্রভৃতি বাকৃপ্রয়োগ [সাজেশন] ওদের ওপর 

কার্করী হয় ন1 তখন ওই প্রতিরোধ শক্তির পুনর্গঠনের প্রয়োঙ্গন হয়। বন। 

বাহুল্য ষে উহা। একটি কষ্টসাধ্য ও কঠিন কার্ধ। 
শৈশবকালেই অপরাধ-প্রতিরোধ মম্পকিত স্বাস্থ কি কারণে [ সবপ্রথম ] 

ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই. সন্বদ্ধে.কিছুট। বুঝিয়ে বলবো । শিশুদের চাহিদা ও ইচ্ছা- 
লমৃহ পুরণ হওয়া বা না হওয়া এবং তজ্জনিত তাদের ক্ষুন্ধ হওয়া বা ন৷ হওয়ার 

উপর তাদের প্রতিরোধ-শক্তি [ রেসিসটেন্স পাওয়ার ] সম্পকিত দ্দান্থুর ক্ষতি 
হওয়া বা ন| হওয়1 নির্ভর করে। আনন্দ ও নিরানন্দ ওদের গঠনোন্মুখ 
মস্তিষ্ককে যথাক্রমে সবল বা নিম্বেজ করে। 

“শিশুর যখন' সকল চাহিদ। ও উচ্ছ] মিটে তখন মে নিজেকে নফল এবং 
তার চাহিদাগুলি না মিটলে সে নিজ্জেকে অসফল [নিক্ষল] মনে করে। 

নিম্ষলতা। তাদের ক্রুদ্ধ, বিরূপ ভাবাপন্ন ও অসস্তষ্ট করে। সফণত। তাদের 
সন্তষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। সফলতা অমাজ-সম্মত প্রয়োঙ্গঘবোধ ও জীবনে 

নিরাপতাবোধ জাগায়। তাদের [সী'মত] প্রয়োজন একটি গণ্তীর মধ্যে 

থাকে। কিশোর বয়সে তার৷ সহ অবস্থানে বিশ্বাসী শ্রদ্ধাপরায়ণ ও সহনশীল 

হয়। কিন্ত নিক্ষনতা, বিরোধিত। অনিশ্চয়তাবোধ ও আত্মকেন্ত্রিক প্রয়োজনের 

তি করে।" 

শৈশবে সৃষ্ট ওই মনোভাব ওই সময় দৈহিক বল ও বুদ্ধের অভাবে কার্ধকরী 

হয় না। কিন্ত তার ওই ইচ্ছা সে বিলুপ্ত ন। করে প্রদমিত করে মাজ্র। 
কৈশোরকালে কুপরিবেশে ওই ইচ্ছা। জাগ্রত হয়ে তাকে অপরাধমুখী করে। তখন 

তার। স্বার্থপর নিষ্ঠুর লোভী ভয়াতুর[ সাপ ভয় পায় বলে কামড়ায় ] 
আক্রমণাত্মক, বৈরী ভাবাপন্ন, বিশৃঙ্ঘল.ও নিয়ঙ্ত্রণহীন হয় । অবস্ঠ পরব্তীকালে 
সষ্'অন্যান্ত কারণও উহার জন্ত দায়ী। 



৩৪৪ অপরাধ-তত্ব 

উপরোক্ত ক্রিষ্টাক্িষ্-বোধ ব| সস্ভোষ অসস্তোষ 'শিশুদের মনোদণ্ডের শেষ 

ছুইটি বিন্দুর মধ্যে দোছুল্যমান। মাঁতাপিতা৷ এই ছুইয়ের কোন বিন্দুটির নিকট 
পৌছবেন তার উপর সংঙ্গিষ্ট শিশুর চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে। তৃলে গেলে 
চলবে না যে মাতাপিতাই শিশুর একমাত্র জগৎ্। মাতাপিতার প্রতি শিশুর যে 

মনোভাব গড়ে ওঠে সেইটেই পরবর্তীকালে তাদের জগতের প্রতি মনোভাব 

হ্য়। 

[ প্রথম জীবনে অসফল হওয়! ব্যক্তিগণ এঁজন্ত সুযোগ পেলে প্রায়ই অপকর্ম 

করেছে। শৈশবে জীবন বার্থ হওয়। ব্যক্তিদের মধ্যে মেজাজী ও পাপীর সংখ্যা 

অধিক। অন্যর্দিকে-_- শৈশবে জীবন সফল হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে স্মার্থত্যাগী 

মনীষীর সংখ্যা বেশী। ] 

শিশুরা মাতাপিতার উপর অধিক নির্ভরশীল। ওদের চাহিদা তার। ন। 

মিটালে ওরা তা শ্বাধীন ভাবে পেতে চাইবে । [ পরধর্ভাী জীবনে উহা তাকে 

লোভী ও পরস্বাপহারক করতে পারে ] স্থন্দর খেলন! চুষিকাঠি বা৷ ছুধের বাটি 
তার দ্বিকে এগিয়েন! দিলে স্বাধীন 'ভাবে স্বকীয় চেষ্টাতে উহ স পেতে চাইবে। 

এ সাধ্যাতীত চেষ্টায় অসফল হওয়ার পর সে কুদ্ধ ও ক্ষুন্ধ হবে। ভবিত্বা 
জীবনে এরূপ শিশুরা আক্রমণাত্মক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। [.আক্রমণাত্বক 

বালক দ্রঃ] 

শিগুকে ঘর্দি বোঝানো যায় যে তার যেমন পিতামাতাকে প্রয়োজন তেমনি 

মাতা। পিতার কাছে তারও প্রয়োঙ্গন আছে, তাহলে শৈশবের এ পরনির্ভরত। 
ভবিষ্ততে পারস্পরিক নির্ভরতা বোধের হৃপ্টি [ সহ অবস্থান ] করে। প্রত 

পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনত৷ কান্ননিক ও অলীক বস্ত। পারস্পরিক নির্ভরতার উপর 

পৃথিবীর উন্নত সভ্যতা [. নিরপরাধ সমাজ ] কৃষ্টি হয়েছে । উহার বাহিরে যে 

স্বাধীনত। তা উচ্ছ্ত্খলতার নামান্তর মাত্র। ছুগ্ধপোস্ত শিশুদের মধ্যে শ্বাধীনতা 
বোধের উন্মেষ ঘটানে। অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা -প্রয়াসী বালক 
অন্যের মতামত সম্বন্ধে উদাসীন থাকে । এজন্য ওদের লঙ্জাসরম ও অস্থতাঁপ 
বোধও কম দেখ। যায়। 

পৃথিবীতে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। অন্ততঃ তাকে তাঁর নিজের 
বিবেকের অধীনে থাকতে হয়। পারম্পরিক নির্ভরতার অভ্যান উচ্ছৃ্খন 

স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে । শৈশবে মাত| পিতা।, যৌবনে স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব ও 
পড়দীদের উপর মানুষ নির্ভরশীল । আপাতঃদুিতে তাই মনে হয় বটে। প্রকুত 
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পক্ষে কিন্ত সকলে পারম্পরিক নির্ভরতার জন্ত জগতে টিকে আছে। অন্তের 

ঘতামতকেও তাদের সমীহ করতে হয়। শিশুর বয়ঃগ্রাপ্থির সহিত একটু একটু 
করে এ পরনির্ভরতা কাটিয়ে পারম্পরিক নির্ভরতার সীমানায় পৌছয়। মহুস্ত 
শিশু ঘর্দি কোনও কোনও জন্তদের শিশুর মত সাবালক হয়ে জন্মগ্রহণ করত 

তাহলে কোনও দিনই বর্তমান উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হতো৷ না। বলাবাহুল্য যে 
উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা! অপরাধীদের হ্ষ্টি করে থাকে। উহার সহ-অবস্থানের 
নীতিতে কোনও দিনই বিশ্বাসী হয় ন!। 

[ প্রাচীন বন্ত মানুষের শিশুর! জন্তদের মত ক্রুত স্বাধীন হতো! এবং স্বেহও 

তার! কম সময়ের জন্ত পেত। কারণ তখনও সুষ্ঠ পারিবারিক জীবন ও সম্বন্ধ 
নষ্ট হয় নি। তাই তার এ সময় অপরাধীর মত জীবন যাপন করেছে । ] 

বিঃ ভ্রঃ_-শৈশবে মহ্থস্য ভদ্ুক ব্যাপ্রশিশু নিবিশেষে সব শিশুই সমান। 

মকলেই. মাক্ষযের ক্রোড়ে উঠে আদর ভোগ করে। বয়ঃপ্রাঞ্চির পর তার৷ ভিন্ন 

ভিন্ন মতি ও পথ ধরে ।(৫) ব্যাস্ত ভন্লুক শিশু প্রভৃতি ত্রুত স্বাধীনত। ভোগী 
হয়েছে। পিতামাতার ন্বেহওরা! প্রথমে পেলেওপরে একটুও পায় ন। কিন্তু মনুস্ত 
শিশু বহু দেরীতে স্বাধীন হয়ে থাকে । স্সেহও ওর] বহুকাল বেশী পায়। উহা দীর্ঘ- 
দিন পর্যস্ত অটুট ও থাকে । এজন্য ওরা ওদের মত হিংশ্র ন! হয়ে মানবিক হয়। 

স্নেহের অভাব ও দ্রুত স্বাধীনতা শিশুদের ব্যাঘ্রার্দির মত 
নিষ্ঠুর কিংবা! গবাদির মত নির্বোধ করে। 

কঠিন নিয়মান্গবততা। কিশোর ও শিশুদের ভয়াতুর ও নৈরাশ্রভোগী করে 
তোলে। অন্তদিকে-_-শৈশবে ও কৈশোরে মাতা পিতার সহিত সহজ সম্বন্ধ 

প্রতিভ| বিকাশের সহায়ক হয়। প্রহারে ও ধমকে শিশুকে নিরম্ত করতে চাওয়া 

অন্তায়। পিতামাতার উহ। বুঝা উচিত। 

বেণী ক্ষমতা অপেক্ষা স্বপ্প ক্ষমত1 কিশোর ও শিশুদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 

বেণী কার্যকর । পুত্র দ্বারা যে কাজ করাতে পিতামাত] কিছুতেই সক্ষম হন 

না, সেই একই কাজ তাদের দ্বারা শিক্ষকরা অনায়াসে করাতে পারেন। 
অন্তদিকে যে কাজ শিক্ষকরা তাদের ছারা করাতে পারেন নি, সেই একই কাজ 

প্রতিবেশীর ওদের বুঝিয়ে বা ভুলিয়ে করিয়ে নিয়েছেন। 

এম শে শর আপ, আর এ | পপ | শপ শিস বা | আছ: আপ শক ৮ আস পপ: পি রাস ওহি আচ দি টিন আল তি 

সর্পশিঞ্ণ ডিমফুটে নেরুনো মাত্র শ্বাধীন। কাদের কাবও ম্রেহ পাওয়াব কোনও প্রশ্থও 

নেই। তাই তার! জন্ম হতেই হিংস্র হয়ে থাকে । 
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শিশুদের গ্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব যথাকালে ও বখাসভ্ভব পৃবণ কর উচিত 
শিশুকে এখনই ছুষ্ধ পান করানে! হবে। কিংবা অর্ধবণ্টা! পরে তাকে উহা পান 
করালে চলবে ত1 মাতার পক্ষে উপেক্ষণীধ হলেও শিশুর পক্ষে তা এতটুকু 

উপেক্ষণীয় নয়। এতটুকু বিনদ্বই শিশুদের প্রউরোধ সম্পফিত ন্মাযুকে আহত 
করার পক্ষে ণেষ্ট। মাতাপিত। প্রায়ই ওদের অভাব বুঝতে পারেন না। কেউ 
কেউ এঞ্ুলি বুঝবার প্রয়ো্জনও মনে করেন না । কিন্তু শিশুদের আচবণ থেকে 
ওদের প্রতিটি অভাণ ও ইচ্ছা বুঝে নিতে হবে। শিশুদের একটি সুন্দর খেলনা 
দিলে তজ্জনিত আনন্দ তাদের সুন্ষ বৃত্তিগড ঈকে স্বাভাবিক কারণেই পুষ্ট করে। 
কিপোর-অপরাধী হয়! বা ন! হওয়ার প্রাথমিক কারণগুলি শৈশব জীবনেই সৃষ্ট 
হয়। কোনও একটি শিশু নষ্ট হওয়1 বা ন] হওয়1 তার্দের শৈশবের অভাব ও 
ইচ্ছাগ্ুলি পুরণ কর! বা না করার উপর নির্ভর করে। জন্য শিশুদের জীবনের 
প্রথম কয় বছর তাদের প্রতিটি ইচ্ছা ও অভাব পূরণ কর] উচিত। 

উপরোক্ত কারণে দেশে সচ্ছন ও শাস্তিপূর্ণ পরিবারের প্রয়োজন সর্বাধিক। 
যে পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্য মাছে ও সেই সঙ্গে শান্তি বিরাজ করে সে পরিবারে 
অপরাধী প্রায়ই নেই। উপরস্ধ সেখানে জানী গুণীর সংখ্যা অধিক 1(6) কিন্তু-_ 
অতি ভোগ শান্তির অন্তরায় হয।-ধনী ও ভোগী পিতামাতা নিজেরাই অশাস্ত। 

সন্তানদের প্রতি তার! গ্রায়ই যত্ব নেন ন1। 
শিশুদের চাহিদা সমূহের একটি তালিকা! প্রস্তুত করা উচিত। ওদের 

বিবিধ প্রকার প্রসাধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় স্েছের পরিমাপ সন্বন্ধেও জ্ঞানার্জন 
প্রয়োঙ্গন। শিশুদের দৈহিক প্রযঘোজনই অধিক। ওদের মানসিক প্রমোঙন 
ঘৎসামান্ত। বয়ঃগ্রাপ্তির সহিত ওদের নৃত্তন নৃতন অভাবেরও সৃষ্টি হয়। 

[ কিশোরদের ক্ষেত্রে অবশ্য দৈহিক ও আধিক অভান্ই একখাত্র অভাব 

নয়। উপযূক্ সম্মান প্রতিষ্॥ স্বীকৃতি ও বিস্া না পাওয়াও ওদের অভাব। 
গণ-টোকাটুকির মূলে বিষ্যা না পাওযার অভাব থাকে। অপরে ৷ পারে 
তা না পারাও মন্য এক অভাব। উহ| কিশোরদের হীনমন্ত, রাগী, বেপরোয়া, 

() | পূর্বের ওইকপ পরিবাধগ্ড ন হ'ত কণকৃতা সংহে কঠিনিযোগ করাত ওইগুলি তঠবানে 

দুর্নীতিমুক্ত থাকতো। মার্চেট অফসগুলিতে আঞজও কমবেশ। এই পন্থ। অনুন্ধত হয। অস্ততঃ-. 
এইঝপ পরিবার গুলি হতে খধু স গ্রহ করলে বিবাহিত জীবন ও সংসার শান্তিপূর্ণ হবে। এদেরই 

সন্তানরা প্র।তধো গিতামুলক সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলিতে সফল ভয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষানর 

যুগে যুগে এদেরই অবদান। ] 
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অলস ও পরঘাতী করে। এ অভাবসকল পূরণে উচিত গন্থ। গ্রহণে কিশোরদের 
লাহাষ্য কর! প্রয়োজন । ] 

মাতাপিতার স্রেহের অভাব কিশোর ও শিশু-অপরাধী হৃঠির অন্যতম 

কারণ। প্রায়শক্ষেত্রে এ প্মেহ সকল পুত্রের মধ্যে সমভাবে বন্টন হয় না। 

বহু মাত! পিতার ধারণ! ষে তার! প্রতিটি সন্তানের প্রতি সমান ঘত্বু নিয়েছেন । 
কিন্ত তার। ভূলে ধান ষে প্রথমটির জগতে দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টির 

জগতে প্রথমটি ছিল ও আছে। এইখানে তাদের সাবধানতা অবলম্বন করে 

গ্রতিজনের প্রতি সমান যত্ব নেওয়া উচিত। ওদের পরম্পরের মধ্যে ঈর্ধা 

উৎপন্ন হয় এমন কোনও কার্য তাদের কর অন্ুচিত। সামান্য শ্মেহের তার- 

তথ্যও কিশোর অপবাধী স্থষ্টির সহায়ক হয়েছে । ছোটটিকে কোনও ভ্রব্য দিতে 

হলে উহ! বড়টির মাধ্যমে দিলে ফপ সর্বোত্তম হয়| মাতাপিতাঁর সহ ভাগা- 

ভাগী হলে অতিন্জাদ্দর কারুর ক্ষতি করে না। সম অধিকারে একত্রে বসবাস 

শাস্তিপূর্ণ অবস্থানের অভ্যাস হুট করে। একের অধিক পুত্রকন্ু! ও একান্নবর্তা 
পরিবার উহার সহায়ক । 

একটি সন্তান প্রায়ই গধিত অলস ও স্বার্থপর হয়েছে। পারম্পরিক 

নির্ভবত! ও স্বার্থত্যাগের স্বযোঁগ এদের কম। কিন্তু উহ] বহক্ষেত্রে সত্যি নাও 

হতে পারে, কিন্ত তারা অপরাধী কম ক্ষেত্রেই হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের 

স্বনামধন্ত [52167906 ] ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে বিবেচ্য । পরন্ত-_সুরোপীয় ও 
ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতেও প্রভেদ আছে। এখানে এক সস্তানের পিতাদের 

সস্তানবৎ পোষা থাকে। ] 

বিঃ দ্রঃ--অভাবেরও একটি নিধি সীম! আছে | যাহা মিটানে! উচিত নয় 

এমন অভাব, অভাব নয়। অসামাজিক অভাবকে এখানে অভাব বল। হয় নি। 

অচ্ছচিত অভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনও শিশু উহা! কামনাও 

ফরে না । সকল ইচ্ছ। পূরণহবে তাও সে আশা করে নি। উচিৎ ইচ্ছা পূরণ হলে 
অনুচিত ইচ্ছা আসে ন|। 

[ কিশোর ও শিশুদের কয়েকটি পূর্ব অভ্যাম ত্যাগ করানে! কালে তারা 
কিছুটা! অন্বপ্তি অনুভব করে। শিশুকে লিকুইভ ফুডের স্বলে সলিড ফুড 

খাওয়ান! কালে তার বাধ! দেয়ই। উহা সাময়িক হওয়াতে উহা ন্যাষ্য 
অভাব নয়। ] 
'কিশোরগণ তাধের ইচ্ছা ও অন্থবিধ! স্বেচ্ছায় জানায় না। পীড়াগীড়ি 
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করে উহা! জানা উচিত। পিতামাতার দহিত সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে তাদের 
কাছে তারা তাদের অভাব ব্যক্ত করে। নচেৎ মাতামহী :ও বন্ধুদের মাধ্যমে 
উহা জেনে নিতে হবে। অভাব পুরণ না হাওয়ার জন্ত তার! শুধু মাতা- 
পিতাকেই দায়ী করে। ফলে গ্রীতির ব্দলে ওদের গ্রতি তাদের বিরূপত। 
আসে। এজন্তে ভবিষ্যতে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ! কঠিন হয়। তখন যারা 
তাদের অভাব পূরণ করে তাদের তারা অনুরক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে তার! প্রায়ই 
ছুষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে পড়ে। 

[ বয়স্কদের অভাব অবশ্ঠ উদ্ভাবনী শক্তির জনক। শেই গ্রশ্ব এখানে ওঠে 

না। তাদের অভাব তাদের কর্মঠ করে। উহা! না মিটলেও তাদের নৃতন কিছু 

ক্ষতি নেই। তাদের ঘ! কিছু ভালোমন্দ ত৷ তাদের শৈশবকালেই শেষ হয়ে 
গেছে ।] 

|শশুদের অপু!রত ইচ্ছা ও অভাব প্রদ্মমিত হলে ওদের মধ্যে বহু বিসদৃশ 
ব্যবহার ও কদর্য আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে । বারে বাবে ক্ষুৰ হলে ওদের 

মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রন্ত হয। পরে কৈশোর বয়সে 8 মানসিক অন্তর্পন্বসমূহ ওই 
ক্ষত আরও গভার করে। 

[লোকসংখ্যার শ্বয়তা সৌহ্বগ্ঘ ও এক পরিবার বোধ, ভালবাস। ও 
অহান্ভৃতি কৃষ্টি করে। এ জন্য বড শহর ভেঙে ছোট করলে এবং গ্রামগুলির 

লোকক্ংখা। কম করে দুরে দূরে স্থাপন করলে অপরাধ কমে। বড় শহর- 

গুলিকে প্রশস্ত রাস্ত। পার্ক ও বাগিচা দ্বারা বিভক্ত কবে ছোট ছোট বকের স্যষট 

করা যায়। এতে অপরাধ নিরোধ ও শির্ণয় উভয়েরই স্থৃবিধা হবে। পুরুযাহ- 

ক্রমে একত্রে বসবাস অপরাধ-নিরোধের অন্ততম সহায়ক । এ জন্ত- গ্রাম 

সমূহে বহিরাগতদের স্বপ্প সংখ্যায় আগমন বাঞ্ছনীয়। বরং বহিরাগতদের জন্ত 

পৃথক গ্রাম গড়ে দেওয়া ভালে! । একটি বৃহৎ সহীরুহ সৃষ্টি হতে বহু বছর 
লাগে। ওইরূপ এক-পরিবার বোধ স্থষ্ট হতেও বছ পুরুষের গ্রয়োজম হয়। ] 

কিশোর ও শিশুদের চবিত্রগঠনে পিতামাতার দায়ত্ব দর্বাধিক। ওঁদের 

ভুলগুলি সংশোধন করতে হয় বলে শিক্ষকদের এ সম্পকিত দাঁধিতর আরও 

কঠিন। কারণ অন্যের স্পর্শ-লাঞ্কিত [অন্যের দ্বার প্রভাবিত] শিশু ও 

কিশোরদের চরিআ গঠন তাদের করতে হয়। শিক্ষকদের মধো কেউ কেউ 
এ সকল বিষয়ে স্বতংস্ফুর্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। কিন্ত সকল ব্যক্তিই 
এক্সপ প্রতিভাবান হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন নি। এন্জন্ত তাদের অপরাধবিজ্ঞান ও 



কিশোর-ব্ভাগ ৩৪৯ 

শিশু-বিদ্যার মূল তত্বগুলি অবগত হতে হবে। বলাবাহুল্য ষে অপরাধী হওয়ার 
মূনবীজ শিশুদের মধ্যেই নিহিত। 

শিক্ষকর। ছুইগ্রকার স্বভাবের হয়ে থাকেন, ঘথ। (১) কর্তৃত্ব-প্রয়োগবিলাসী 

এবং (২) প্রভাববিষ্তার-কৌশলী । কর্তৃত্ব গওয়োগবিলাসী শিক্ষকর! ছাত্রদের 

সহিত একমূখী এবং প্রভাববিস্তার-কৌশলী শিক্ষকর। ছাত্রদের সহিত হ্বিমুখী 
সংযোগ স্থাপন পছন্দ করেন। প্রথমোক্ত শিক্ষকর! ছাত্রদের উপদেশ দেন এবং 

তারা তা নীরবে শুনে যায়। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কোনও মানমিক 

সংযোগ নেই। তার তাদের ভয় করলেও ভালবাসে না। ফলে, ছাত্রদের 

অভাব অভিযোগ এবং মনোবৃত্িসযূহ তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। 
ওদের দৈহিক ও মানসিক অস্থ্বিধাগুলি তাদের কাছে প্রকাশ করা দূয়ে থাকুক, 

তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পকিত প্রশ্নও মীমাংসার জন্যে তার! তারের নিকট 

উত্থাপন করে নীং দ্বিতীয়োক্ত [ প্রভাব-বিস্তার-কৌশলী ] শিক্ষকর। ছাত্রদের 

কিছু বলেন ও বাকীট! ছাত্ররা তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেয়। একে ছিমুখা 

মংযোগ বল! হয়। উহাকে কথোপকথন বলাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়ে 

উভয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। উহ৷ ছাত্রদের ভয়শূন্ত ও আত্মবিশ্বাসী 
করে। এরূপ শ্িক্ষকরাই ওদের প্রমিত অপস্পৃহার বীজ নির্মূল করতে সক্ষম। 

কোনও শিক্ষক মনে করেন যে গুথমে ভীতিসঞ্জর করে পরে ভালবেসে 

গুদের জয় করবেন। এ পন্থা রাষ্্রীক প্রশাসনে প্রযোজ্য হলেও বিগ্যালয়ের 

পক্ষে উহ! উপধোগী নয়। কিস্তু-_-অতি আদরে অভ্যস্ত শিশুদের জন্ত কিছুটা 
কঠোর হওয়ার গ্রয়োজন আছে। কিন্ত পরক্ষণেই সদ্-ব্যবহার ও আশার বাণী 

শুনিয়ে তার ক্ষত নিরাময় করতে হবে। ওদের ভৎলন। করা শিক্ষকদের পক্ষে 

সাষান্ত ব্যাপার হলেও শিশু ও কিশোরদের পক্ষে উহ! সামান্ত হয় না। উহা 

দীর্ঘক্ষণ তাদের মনকে ক্ষুব্ধ চঞ্চন ও উদ্ি্ন করে রাখে। এ জন্ত পরক্ষণেই 

তাদের সাহস দিয়ে আশ্বস্ত করতে এবং মিষ্টিবাকো ভোলাতে হুবে। 

বিঃদ্রঃ _শিক্ষা। গ্রকরণ জটিল ঘস্ত্রাদির সহিত তুলনীয়। মাতাপিতার 

কলহের মত শিক্ষকদের প্রকাশ্ত বিরোধও ছাদের পক্ষে ক্ষতিকর । স্বাভাবিক 

কারণেই ছাত্রর। শিক্ষকদের ওই সকল অন্তবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। 

শিশুদের মধ্যে বিচার বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাড়ন। 
না করে তাকে বোঝাতে হবে এ কার্ধ করা উচিত নয় কেন। ভয়ে নিয়ম 

মানা এবং বথার্থ ভেবে তা মানার মধো প্রতে্দে আছে। এ লম্পর্ষিত বাধ! 
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লযৃহ তার অন্তর থেকে আদা চাই। শিশুর! তিরক্কারের ভয়ে যেমন আত্ম 
সংম দেখায়, তেমনি মাতাপিতাকে খুশী করার জন্তেও কদ্দাচারে বিরত হয়। 

পিতামাতার প্রতি ভালবাস! ও বিশ্বাসের উহা! সহায়ক। শিক্ষাহ্যায়ী তারা 
ভালমন্দ উচিত অনুচিত ও ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বোঝে । এ ভাবে ধীরে ধীরে 

ওদের মধ্যে স্থষ&ঠু বিবেকের উন্মেষ ঘটে। অন্তের নিকট হতে আপা বাধা তখন 

সে নিজেই নিজের উপরই আরোপ করে। এ সম্পর্চিত যা কিছু বাধা তখন ভা 
নিজের অস্বরের ভিতর থেকে আসবে । মাতাপিতা ও শিক্ষকদের প্রভাব ও 

শৈশবের পরিবেশের উপর ওদের ওই বিচারশক্তির স্ব্ঠু বিকাশ নির্ভর করে। 

কতকগুলি ইচ্ই। আছে ৷ মানসিক ছন্দের হি করে না। যেমন একই 
লন্গে খাওযার ও শোয়ার ইচ্ছা জাগে । একই সঙ্গে পডখ্ন] কর ও বেড়াতে 

বেরনোর ইচ্ছা মনে আসে । এই উভয় ইচ্ছাই ঘার কাছে সমান প্রিয় হতে 
পারে। ওগুলিতে ওদের মধ্যে ছন্থ আনে না। আমরা আক্রমণ করি ও 

পলায়ন-পর হই । উহা! বরং আমাদের উপকারে আসে। সমভাবে এগুলিব 

প্রয়োজন হয় । আমরা ঘ্বণ। করি ও ভালবাসি । কয়েকপ্রকার পরাজযকে 

আমরা! জব মনে করি। এ উপেক্ষণীয় হুদ্বসমৃহ কিশোর ও শিশ্ুদেব ববং 
উপকাবে আমে । উহা! তাদের সহ অবস্থানের নীতিতে অভ্যস্ত কূরে। এগুলি 

ওর! নিঙ্গেবাই মিটিয়ে নেয় । কিন্ত--অন্ত কিছু সংখ্যক বিষষ তারা নিজেব। 

মিটিয়ে নিতে অক্ষম হয়। এগুলি ভাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক ছন্দ সরি 

করে। হ্থা, (১) অস্বস্তিকর বন্ধভাব এবং (২) পরিপূর্ণ আশ্রচ্রে তৃপ্তি। 
এ ছুঈটির একটিকেও সে ত্যাগ করতে চাইবে না। উভয়ের মধ্যে সামপুস্ত 

এখানে আনতেই হুবে। সন্তানদের প্রতিটি কার্ষে বাধ! দেওয়া এ জন্তে 
অন্থচিত। 

শিশুদের কার্ধে অহেতৃক বাঁধ! দিলে তাদের একটির বদলে ছুই প্রযোজনের 
ছি হয়। যথা (১) ঈ/প্গত ভ্রবা লাভ কর! (২) সেই সঙ্গে পিতামাতার 

শাসন এড়ান। পরবর্তী জীবনে এদের পক্ষে উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য অসছুপায় 

গ্রহণ সম্ভব। মাভাপিতাকে ঠকাতে ব1 ফাকি দ্বিতে অভ্যস্ত হলে ভবিস্ততে 

ওরা গ্রবঞ্চক (০1১০8:] হতে পারে। 

ছুইটি প্রয়োজন পরস্পর বিরোধী হলে উহাদের একজে সিদ্ধি করার পথ 
কিশোরদের আমর! বলে দিতে পারি। কিংব। একটিকে পরিহার করার অন্ত 

তার দুইিভ্গি আমরা। বদলে দিতে পারি। এর ফলে তার এ প্রয়োজন 
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গ্রয়োজনই মনে হবে না। এ কিশোরের ভীতির কারণ হয়তো! ইতিমধো 
বিদুরিত হয়েছে । কিন্তু তা হয়তে1 সে তখনও বুঝতে পারে নি। কে এ 
বন্ধে অবহিত করলে তার চিনচাঞ্চল্য বিরত হবে। ওদের দাহিত্ব দিলে 

নংগঠনী শক্তি আদে। তাতে ভাঙ্গ? অপেক্ষা গড়ার কাজে দে অভ্যস্ত হবে। 

ওদের মানসিক অন্তত্ধন্দের উপশম এ ভাবে করা যায়। 

কিশোরদের প্রত্যেকের ক্ষমতার [দৈহিক ও মানসিক ] একটি নির্দিষ্ট 
লীমান। আছে। লক্ষ্য এ সীমানার ন চুতে হলে এ ক্ষমতা অবহিত থাকে। 
ফলে প'রবার ও সমাজ উহ1 থেকে বঞ্চ 5 হয । উচ্চ আশ] ক্ষমতা বহিভূ্তি 
[ বেশী উচু ] হলে তজ্জনিত 'অসাফল্য ওদের মধ্যে ভীতি ও নৈরাশ্ব আনে। 
সকণ্রে প্রতীতি ও অন্ভূতিও সমান হয় না। একই উভতে কেউ রাগে 

এব" কেউ খুশী হযে গঠে। কোন 9 কিশোর রাশে প্রথম দশটির মধ্য স্থান না 

পেলে ক্ষুনধত্ুয়। অন্য দল ফার্ট”;ডভিপনে পাণ করে সতষ্ট। কারও কোনও 
রূপে পাশ করাই একমাত্র তক্ষা। উপ্বোক্ত উঠ বা নচু লক্ষ্যে পৌছতে 
পারলে হাতা ম্ব স্ব শেরে স্ষল মনে করে। 

“নিমন্ত্রিত না হলে খাছ না পাওয়ার অভাব অ+ভ্ত হয় না। শুধু মনে 
করা হব যে তাতে 'তাকে উপেক্ষ। করা হস্ছে। কেউ কেউ এও ভেবে নেন 
যে হসতে। এ বিষয়ে কোথাও ভূল হযেছে । বেউ মনে করেন যে ইচ্ছ। করেই 

দেখানে তাকে অপমান ও হেয় কর| হল। কেউ ভাবে উপহার ও গাড়ি ভাড়া 

বাদে অর্থ বীচল। সেই সঙ্গে গুক আহার হতে স্বাস্থ্য রক্ষাও হল। কেউ 

ঠিক করেন ভবি্তে তাকেও স্বগৃহে নিঃস্ত্রণ করা হবে না। বেউ বাতা 
উপেন্ষ1 করে ভুলে যান ও স্বগৃহে উত্সবে তাকে নিমস্গণও করেন।” 

কিশোর ছাত্রদের উপবোক্ত বাবধ সমশ্তা উখাপন করে ভিজ্ঞানা করা 
উ“চত--“এ অবস্থায় তারা কি করত বা ভাবত ? ওদের উত্তর অসামাজিক 

হুলে উহার ও চত্য বুঝিয়ে বলে তাদের চরিত্র গঠনে সাহায্য কর! য'য়। এইবপ 

আলোচনার মধ্যে ওদের সংসার জ্ঞানে অভিজ্ঞ ও সহনশীল কর! উ'চত। এরূপ 

চিত্তপ্রত্ত'ততে অগ্াগ্য হলে পরবংশী' জীবনে তারা অহেতুক বষ্ট পায় না। 

উহাতে তার! বন্ধুকে শক্র না করে শক্রকে বন্ধু করবে। নিশ্রযোজন বিষয়ে 
'অযথ] জড়িয়ে পড়ে শক্তি ক্ষয় করবে না। তার! ওতে বাস্তবজ'ন-পূর্ণ এবং 

ভাবপ্রবণতা-শৃন্ত হবে| 
একপ বহু সমস্য। ছাত্রদের নিকট উত্থাপন বরে বাদানগবাদ ছারা তাদের 
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চরিত্র গঠন কর সম্ভব। এ সম্পরকিত ছাত্রদের মতামতগুলি যুক্তি দ্বার! 

সংশোধন করে দেওয়া যায়। শিক্ষকদের এ পন্থাটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়। 

উচিত। 

ছাত্রকে তুল বুঝা! হল বা সমালোচনা করা হল, এমন ধারণা তাদের মধ্যে 
যেন ন! হয়। প্রথমে ওদের মতে কিছুট| সায় দিয়ে কিংবা না জানার ভান 

করে প্রশ্নোত্তর ছারা তাদের স্বমতে আনতে হবে। বহু ছাত্র শিক্ষকদের খুশী 

করতে ব্যন্ত। ওদের উপর হ্বভাবতঃই তার! খুনী। অন্কদিকে বহু আম্থগত্য- 

হীন ছাত্র পূর্বোক্তদের অপেক্ষা, বহু গুণে মেধাবী । ওদের অবহেলা করার 
অর্থ জাতির ক্ষতি কর1। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তির সকলকে সকল সময খুশী 
করতে পারে না। এখানে ওদের আচরণ উপেক্ষা করে তার মেধা ও কর্ষের 

উপর গুরুত্ব দেওয়া! উচিৎ 

প্রথম জীবনে অসফল ছাত্র উপেক্ষনীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ 

করে। ওইগুনিকে তার] বিপদ ভেবে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তত হল। সেক্ষেত্রে ওদের 

বোঝাতে ও সাহস দিতে হবে। 

শিক্ষার উদ্দেশ্ট না৷ বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়। হয়। লক্ষ্যহীন শিক্ষা 
বিরূপত! ও শিক্িয়ত৷ আনে । ওই শিক্ষা সম্বন্ধে ছাত্রদের প্রয়োজনের তাগিদ 

নেই। শিক্ষকর! বৃথ। জ্ঞানের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দেন। তার! জানে 

যে এই শিক্ষাতে বিফলতা অনিবার্ধ। তার। অর্থোপার্জনের জন্ত শিক্ষা চেয়েছে 

কেউই জ্ঞানার্জনের জন্ত স্কুলে আসেনি । কি প্রকারের শিক্ষ। কার পক্ষে 

উপযোগী ত। বিবেচনা কর! হয় না। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ছাত্রদের আশ! 

আকাজ্ষ। ও মনোভাব ব্দলেছে। কিস্ত-_শিক্ষকর! অধিকাংশ প্রাচীন পন্থী 
হওয়ায় এ পরিবর্তন তারা বুঝেন না। ছাত্র বিক্ষোভ ও তজ্জনিত অপরাধ 
সমূহের উহা! মূল কারণ। 

ছাত্র বিক্ষোভ কালে বনু শিক্ষক অবথ। ভীত ও ক্রুদ্ধ হন। ছাত্ররা সকলে 
লড়াকু হয় না। ওদের স্বল্প ব্যক্তিই লড়াকু হয়। ওরাই মাত্র জোট বাধে। 

ওদের ভয়ে অন্তের নীরব থাকে । কিংব। তারা ওদের মতে চলে। ওদের 

রহুজন মাত্র নীরব দর্শক। মাহস করে এগুলে ওর। পিছুবেই। কিন্ত বিনি 
এগুবেন ভার সম্বন্ধে ছাদের ভালে! ধারণ। থাক চাই। (9 

(8) উৎপীড়ক মন্দের উপস্থিতি ছাত্রদের বিকট প্রভোকেশন তথা প্রর়োচনার যত হয়? 
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বহু শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম । এজন্য ছাত্রেব 
শিক্ষকদের আত্মকেন্দ্রিক ও অজ ভাবে । অন্তদিকে শিক্ষকর! ছাত্রদের সুলবৃদ্ধি 
ও ছুবিনীত ভাবে। ওঁর তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে অগ্রাহ না করে গুরুত্ব দেন। 
অ-বিকেন্দ্রিত শিক্ষা নিকেতনগুলি বিশাস এক-কেন্দ্রিক হওয়াতে শিক্ষকদেব 
সহিত ছাত্রদের ছ্িমুখী যোগাযোগ ন। থাকা-ই এ অবস্থার জন্তে দায়ী । 

শিক্ষা নিকেতনগুলি বৃহৎ আকার হলে ছাত্রদের সহিত শিক্ষকদের মাত্র 
একমুখী সম্পর্ক থাকে । তজ্জন্ত শিক্ষকর। ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তারে অক্ষম 

হন। শিক্ষা নিকেতনগুলি ভেঙে ছোট ছোট করে ছড়িগে দিলে ছিমুখী সম্বন্ধ 
ক্কাপন সম্ভব হয়। 

কিশোর-অপরাধীদের প্রাগ-অপরাধী কালের মত বয়স্কদের ও প্রাগ.-অপরাধী 
কাল আছে। নিয়োক্ত কয়টি মূল ইচ্ছ। পূর্ণ না হলে এবং তংসহ তাদের 

প্রতিরোধশক্জিরশ্ছঃইনি ঘটলে বয়স্বরাও অপরাধী হতে পারে। নিম্নোক্ত বিষয়- 

গুলিকে বয়স্কদের প্রধান ইচ্ছা চতুষ্ট্ন তখ! [ মেজর উইস ] বলা হয়। এগুলির 
অভাব ঘটলে তারা অপরাধী হতে পারে। 

(১) সম্প্রীতি ঃ [রেসপন্স তথ! সংবেদন ] মানুষ মাত্রই প্রেমগ্রীতি ও 

ভালবাপ। কামনা করে। উহা! তারা বথাকালে ঘথাবথ ভাবে ন। পেলে স্কু্ন হয়। 

শিশু পিতামাতার নিকট ন্লেহ আকাহ্খা করে। তরুণর! ভাবী বধুর সম্প্রীতি 
কামনা করে। স্বামী স্ত্রী পারস্পরিক প্রেম, একনিষ্ঠা ও সেব। চায় । তাদের 
'আপত্যের নিকট হতেও তাদের আনুগত্য কামন। | এর বিপরীত কিছু ঘটলে 

ভারা। জীবন অসফল মনে করে। 
(২) প্রতিষ্ঠ। £  রেকগনিশন ] মানুষ মাত্রেই জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে 

চায়। উচ্চাকাত্ধী-দের পক্ষে উহা! বিশেষ বূপে প্রযোজ্য । শিশুরাও একটু বড় 
হলে স্ব-পরিবারে স্বীকৃতি কামনা করে। কিশোর বয়মে ওরা বহির্জগতেও 

অন্থরূপ ্বীকৃতি চায়। এই স্বীরূতি তার। শ্বপরিবেশে ন। পেলে ওর জন্ত তাঁরা 

ভিন্নপরিবেশ খোঁজে । স্থুযোগ পেলে তজ্জন্ত তার! অসামাজিক গোঠীকে বেছে নেয় । 
(৩) নিরাপত্তা ঃ [ সিকিউরিটি ] শিশুমাতরই নিরাপত্তাবোধের আকাঙ্া 

করে। তারা বোঝে ষে বাড়িতে পিতামাতা] তাদের রক্ষক, অবিভাবকর। বা 

রাষ্ট্র নেতার! তাদের মান সম্মান রক্ষা করতে না পারলে তারা আত্মরক্ষার্থে ব! 
প্রতিশোধ গ্রহণার্থে গুপ্তা দলে যোগ দেয় । নিধিচার গ্রেপ্তারের শিকার হলে 

ওরা।'গভর্ণমেপ্ট বিরোধী হয়। 
ও 
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(৪) নৃতনত্ব £ [ নভেলটি ] নৃতনত্বের প্রতি আকাম্থা। মাগ্জষের আদি 
ত্বভাব। উহার আধিক্য তরুণদের এযাডভেনচার-প্রিয় কয়ে। তার নতুন 
অভিজ্ঞত! লাভ ও অজাঁনাকে জানতে চায়। নতুনত্বের আম্মা গ্রহণের ইচ্ছ। 
[ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ] তাদের কিছু অনামাঁজিক করে। এদের সঙ্গে দেশ 

ভ্রমণে বেরুলে উপকার হবে। ম্পোর্টদ, অভিনয় ও শিকার উহার অব্যর্থ উষধ। 

পাঠ্য পুস্তকের গুরুভারও তরুণদের মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। উহাতে 

মস্তিষবের হুক্নবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । 
মন্তিষবের স্বাযু-কোষ তথ শ্বতি-কোধ নির্দিষ্ট সংখ্যায় থাকে। বৃদ্ধ বয়সে 

ওইগুলি স্মৃতির ঘার! পূর্ণ হয়ে যায়। তখন অন্য স্বৃতির জন্য মেখানে স্থানের 
অভাব হয়। ওই জন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিরা বহু প্রাচীন ঘটন। মনে করতে পারেন বটে, 
কিন্তু তার| সকালে খেয়েছেন, কিনা তা। বিকালে ভূলে গিয়ে থাকেন। 

[ এক্ষেত্রে স্থৃতি লিখে রাখলে এ ম্বৃতিকোষ অন্ত স্মৃতির জন্য খালি হয়। 

এতে যৌবনের ভাবধার। বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত ধরে রাখতে মানুষ সক্ষম হয়| ] 
এই যুগের জান ভাণ্ডার এত বেশী যে দর্ব বিষ্তা পয়গম্বর হওয়। সম্ভব নয়। 

সব কিছু মনে রাখার প্রয়োজন নেই। ভজ্জন্ত নিপিকা' ও পুম্তকের কৃষি 

হয়েছে। বিবিধ কোষগ্রন্থগুলি উহার সহায়ক হয়। জ্ঞাতব্য, বিষয় কোন 
পুস্তকে আছে এইটুকু বলে দিতে সক্ষম ব্যক্তি জ্ঞানী লোক। পুস্তক সহ 
পরীক্ষ তাই কঠিন পরীক্ষ/| ওই প্রথা প্রচলনে টোকাটুকি বন্ধ হবে। 

শিশু মনে শ্বল্প আচড়ে রেশী দাগ কাটে । বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচন্ পুত্তকে 

আছে: চুরি করা মহা পাপ। এবাক্য কয়টি ছাপার অক্ষরে পড়ে এ শিশু 
তা মনে রাখে । উহা! ইন্পাতের তুরপুনের মত তাদের মনে স্থায়ী হয়। 

[ দারিজ্রোর মতন প্রাচুর্যও ফতিকর। প্রাচুর্য মানুষকে অলদ করে। সেই 
অবস্থায় তারা৷ অপরাধমুখী হতে পারে। এজন্ত যধ্যবিত পর্লিবারগুলিই 
দেশের কটি আরির ধারক। ওদের মধ্যেই পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও দক্ষ প্রশাসক 

বেশী। 
বিঃ প্রঃ--অপরাধী রোগীদের সংখ্য। কমাতে হলে গভিনী মাতার প্রতিও 

যদ্ব নিতে হবে| তাঁর ্খাপ্ত ও স্চিকিৎসার সহিত পরিবেশও উন্নত করতে 

হবে! 

এয়ায়োড্রৌম তথা হাওয়াই বন্দরের নিকট বমবালকারী মাতার নবজাত শিশুর 
নিঝ। এারোগ্নেনের শবে ভাঙে না| কিন্তু দূর স্থানে ববাসকারী কোনও 



কিশোর বিভাগ ৩৫৫ 

গ্রসবিনীর নবজাত শিশুয় নিদ্র। এ্যারোপ্লেনের শবশুন। মাত্র ভেঙে যায় | বিভিন্ন 

স্থানীয় শব্দের টেপরেকর্ডের সাহায্যে নবজ1ত শিশুদের উপর পরীক্ষ। নিরীক্ষা 

করে উক্ত দ্ূপ বই তথ্য জানা যায়। এতে গর্ভস্থ সম্তানের উপর পরিবেশের 

প্রভাব প্রমাণ করে। 

গ্রামে শবহীন অবস্থায় জন্মানোর জন্য গ্রামীন বালকগণ শহরের শব্ময় 

স্থানের জন্মানো! বাঁলকদের অপেক্ষা! বেশী অপরধ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করে। 

এই জন্য প্রনবাগার ও হাসপাতালের নিকট শব আইনে দগ্ুনীয় ওয়! 
উচিত। 

উপরোক্ত (১) সম্প্রীতি (২) প্রতিষ্ঠা (৩) নিরাপত্া! (৪) নৃতনত্ব-কে 
মানুষের প্রধান ইচ্ছা চতুষ্ট় [ 71210: ড/19২) বল! হয়। উহাদের বছিঃ 
প্রকাশ সাবধানে লক্ষা করে ওদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ সকল 

ইচ্ছা অদম্য হঞ্জে উহ! অবৈধভাবে তার! পুরণ করতে পারে। উপরস্ত এইগুলির 
সহিত ওদের ভ্রান্ত মৃল্যায়ণবোধটিও বিবেচনা করতে হবে। 

কোনও এক ব্যক্তি তার ভূত্যকে তার পাওনা বেতন দেয়নি। ক্রুদ্ধ হয়ে 
ওই বালক মনিবের বাক্স ভেঙ্গে সম পরিমাণ টাক! নেয়। [ছূর্বল চিত্ত 

বালক ] এতে আইনাহ্থযায়ী তাকে জেলে যেতে হয়। ওটা নে তারন্তাষ্য 

অধিকার মনে করেছিল। প্রতীত হয় যে, ম্বহস্তে আইন গ্রহণ একটি আদি 
মানব-সথলভ বৃত্তি। 

চস্থ্র দৃষ্টি, ঠোটের ফাক, ঘাড়ের বাক নিশ্বাদের পরিমাপ অঙ্গুলির স্থিতি 
ও বসার এবং বাক্যের ক্ষণ ও ভঙ্গি এবং পরিক্রমণ হতে কিশোরদের উদ্দেস্ঠ 

বুঝতে হবে। ওদের নীচু উচু স্বর উচ্চারণ ও কথার টানও বিবেচ্য । ভাষার 
উচ্চারণ হতে কিশোরদের সামর্যও বুঝা যায়। একারস্ত শবগুলি পিছু টানে। 
তাই ওগুনি কার্যকরী হয় না। লোক চরিত্রের উপর উচ্চারণের প্রভাব পড়ে। 

[ কম বেশী সেহ অগ্রগামী ও পশ্চাদগামী মানসিক বিবর্তনের কারণ। বনু 

ক্ষেত্রে মন দেহ হতে এগিয়ে থাকে মনে হয়। কিছু আদি-মাহুষের মেয়েদের 

করোটি পুরুষদের অপেক্ষ কষুত্র ছিল। তথাপি এ নারীরাই পৃথিবীতে কৃষি 
কার্ধের আবিফারক | ] 

[ কিশোরদের দাড়ানোর ভঙ্গী, ঘাড়ের বাক, ঠোটের ফাক, চোখের দৃষ্টি, 

ভ্রর কু'চকানী, আঙুলের মুঠি ও বাক্যের তথা স্থরের আগু পিছু টান হতে 

তাদের উদ্দেস্ত ওস্্নাবৃতি বুঝ সম্ভব। ] 



৩৫৬ অপরাধ-তব 

বিঃ ভ্র:--গভিনী নারীর মদ্ত ও ধূমপান অমাজ্জনীয় অপরাধ । তাতে 
আভ্যন্তরীন সন্কোচনে শিশুর শ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে অপরাধ- 

রোগীর সহি হতে পারে। 
পিতামাতার ধূমপান নিকোটিন দ্বার গৃহের বাঘু দূষিত করে। তাতে 

শিশুদের মত্তিষ্বের ক্ষতি হতে পারে। গড় গড়া ও হুকার জলে নিকোটিন 
ভ্রবীভূত হয়ে ধূষ পরিশুদ্ধ করাতে উহা ততে। ক্ষতিকর নয়। 

[ বধূদ্ের এযালসেসিয়ান ডগ ও রেসের ঘোড়া অপেক্ষা বেশী যত্ব করা 
উচিত। ম্বাতার সুষম খান্ঠের উপর গর্ভ শিশুর স্থঠাম গঠন নির্ভর করে। 

বহু ব্যক্তি পোষ! জন্তকে উত্তম খাগ্চ দিলেও নিজের আহারে মনোধোগী নয়। 
তাই বৃহৎ কার্য শেষ হবার পূর্বে বহু ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে । ] 

ষোড়শ অধ্যায় 

॥ পদ্ধতি বিজ্ঞান ॥ 

পদ্ধতি বিজ্ঞান মৎস্থ্ট একটি নৃতন বিজ্ঞান। ভবিষ্বৎ গবেষকদের চেষ্টায় 
উন্নত হয়ে ইহা! একটি পৃথক বিজ্ঞান হবে। অপরাধ-পদ্ধতির [২য় খণ্ড দ্রঃ] 

সহিত এর প্রভেদ আছে। প্রথমটি অন্তর্জাত তথ! মনম্তাত্বিক এবং ছিতীয়টি 
বহির্জাত তথা ব্যবহারিক । 

[ এপ্লায়েড বিজ্ঞানগুলি যুনিভাসিটিতে পঠন-পাঠনের বহু পূর্বে অপরাধীর! 
এর প্রয়োগ কৌশল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরোপ করেছে। ইহা। সপ্রেরণাবাহী 

হলে লোকরঞক ম্যাজিক এবং অপম্পৃহাবাহী হলে ইহা ক্ষতিকর অপরাধ । 
অপরাধীরা এতে হাত সাফাই বা স্লেইট অফ হা, এযাটেনসন ডাইভারসন তথ! 

চিত বিক্ষপ্তি, রসায়ন বিষ্1! প্রভৃতির সাহায্য নেয়। এর! বিভিজ্জ শ্রেণীর 

পি'পড়ে পর্যস্ত পুষে । ভিকটিম'দের শ্রেণীভেদে বিভিন্ন বিষের পি'পড়ে, শিশি 
হতে তাদের ঘাড়ে ছাড়ে । এতে তার বিব্রত হলে ছিনতাই কর্মে দ্বিধা হয়। 
এখন অবশ্ঠ এজন্ড ইরিটেন্ট পাউডার ব্যবহার হুচ্ছে। শ্রমিকর্দের জন্ত বেদী 
বিষের ও ভদ্রজনদের জন্য কম বিষের [ ওর পৃথক কষ্ট বোধ মত ] পিপড়ে 
ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক তুরপুন খ্যামিটিলিন গ্যান আদিও্ররাতন সি'দকাটির 



পদ্ধতি বিজ্ঞান ৩৫৭ 

পাশাপাশি এরা ব্যবহার করে। চুরির জন্তে বাদর, কুকুর ও ভোদড় গ্রাণীকেও 
এরা শিক্ষিত করে । (৫) মাহুষের চিত্ত-প্রস্থতি তথ। প্রিডিমপোজিসন মত 
রগডা! বা বচন তথা সাজেসসন দ্বারা প্রলুব্ধ করে লোক ঠকানে৷ লহজ। পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ডে এগুলি বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। চুম্বকের সাহায্যে ভ্রব্যাপনরণ 
ও ইলেকট্রিক ও কে মক্যাল ঘারাও মৃত্যু ঘটানো হয়] 

বিঃ ড্রঃ£--ভারতে কর্মকার চর্মকার স্বর্ণকার কুল্তকার, চিত্রকর তন্তবায় 

প্রভীত “শল্পভিত্তিক জাতি ও বর্ণগুলির উপর স্ব স্ব শিল্প শিক্ষণের ভার ছিল। 

সঙ্গীতবিধদের মত তাদের শিল্প শিক্ষার মধ্যে স্বস্থ ঘরোয়ানা থাকতে]। 

তৎকালে রাষ্ট্রের সহিত কর দেওয়া নেওয়। ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন রিপাবলিক 
গুলির অন্য সম্পর্ক ছিল না। (৪) 

অনুরূপভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর অপরাধীর! গুরু পরম্পরায় স্ব স্ব 
অপকর্মে শিল্পের (পর করে। এদের বহু ঘরোয়ান! অন্যদের নিকট আজও 
গোপন রাখার রীতি । 

[ নিরাপরাধীদের কর্মাভত্তিক সমাজ অধুনা! না 'থাকলেও অপরাধীদের 
অঙ্গরূপ মমাজ আজও রয়ে গিয়েছে । প্রত বৃত্তিগত অপরাধীদের সন্বন্ধে ইহা 
বিশেষরূপে প্রযোজ্য | ] 

মহাপুরুষদের [ হুপার-ম্যাঁন ] কর্ম বিদ্ার সহিত প্রকৃত অপরাধীদের 

পরাবিদ্তা তুলনীয় । ব্রদ্ষবিষ্তা সংপ্রেরণা জাত এবং পরাবিদ্তা অপস্পৃহাজাত হয়ে 
থাকে। এই উভয় বিদ্ভাকে একত্রে মহাবিগ্যা বল। হয়। এই প্রবন্ধে আমি 

মাত্র গ্রকৃত অপবাধীদের পরাবিস্া সম্বন্ধে বিবুত করবে৷ | ব্রহ্ষবিদ্া সম্বন্ধে 

মামার নিজন্ব কোনও ধারণ। নেউ। 

(0 ভোদড়েব সাহাধো পুকুর থেকে মাছ চুপি হয। বাদবেব সাহায্যে বাজপথে কলম ছিনতাই 

ও কুকুবেব মাহায্যে বাড়ী থেকে হুবি করে। উপোধী কুদ্ধ সর্পকে বাশেব চোঙে পুরে গবাক্ষ পথে 

গহে ছেড়ে খুন কবাও হয। পাবুড হত্য। মামলায় বী্গাণু ব্যবহা বও প্রমাণিত | পূর্বে বাবগ্লার'র। 

*গাহাড় গিলের সাহাষো পবত দুশে দ১তো। 

(8) ব্রাহ্মণদের উপব উচ্চ শিক্ষার এবং ক্ষত্রিয়দের উপর ধুঞ্ধ শিক্ষার ভার ছিল। উচ্চ 

ক্ষত্রিয়দেব মধা হতে উচ্চপদ্দী ও উপ্র ক্ষত্রিয়দের মধ্য হতে নিয়পদী সৈল্ক সংগৃহীত হতে! । ধান্থকী 
ঢালি খাড়া, হাতী [হস্তী চমু] ঘোডা [ মঙ্বাবোহী ] রথ [রথি] আর্ধি পদবীবাচক গোষ্িগুলি 

পারিবারিক ঘরোয়ানাধ বংশপরম্পবার স্ব নব শন্ব সম্বন্ধে শিক্ষিত হতে! । কেহ কেহ বলেন যে 

“ল্পশিক্ষাকে পবিবাবের মধো গোপন বাধার জন্ঠ জাতিভেদের সৃতি 



৩৫৮ অপরাধ-তত্ব 

এই পরাবিষ্যাসূহ অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট অতীন্দ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত। 

উহ! ব্যবহারিক অপরাধ তত্বের মনস্তাত্বিক বিভাগের একটি অন্যতম উপাদান । 
এই অতীন্দ্রিয়তার উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রবন্ধগুলিতে বিবৃত 
হয়েছে। এই ব্যবহারিক অপরাধতত্বের সাহায্যে পুলিশ কর্মীরা অপরাধ নির্ণয় 
ও নিরোধ করে। এই একই ব্যবহারিক অপরাধতত্বের সাহায্যে অপরাধীর। 

সুঠুভাবে অপরাধ করতে সক্ষম। অপরাধতত্বের এই বিভাগটি মনস্তাত্বিক 

বিভাগের মত সুবৃহৎ ও পৃথক হওয়ায় উহ! পুস্তকের পৃথক খণ্ডে বিবৃত হবে। 

এ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণ। এখানে উপস্থিত করা হলে! । 
অপরাধীদের কার্ধপদ্ধতি তথ! অপ-পদ্ধতির মধ্যে দুইটি পৃথক ভাগ থাকে, 

যথা (১) মনস্তাত্বিক এবং (২) ব্যবহারিক। বর্তমান প্রবন্ধে মূলতঃ ওদের 

মনস্তাত্বিক অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলবো । ওর ব্যবহারিক অপপদ্ধতি ও 

সঙ্ঘটনার্দি অন্যান্ত কার্যকরণ পুস্তকের অন্য খপ্ডে ব্যবহারিক অপরাধতত্ব শীর্ষক 

নিবন্ধে বল। হবে। 
(১) পিক পকেট তথ! পকেট মার'দের গ্ররুত অপরাধীর স্পর্শ সম্পকীত 

অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী । কারও এক পকেটে সাদ। কাগজ এবং অন্ত পকেটে 

কারেন্সী নোট থাকলে ওর। উভয় পকেটে আঙ্লীর টোকাতে বল্লে দিতে পারে 
যে কোন পকেটে সাদা কাগজ এবং কোন পকেটে কারেন্দী নোট আছে। 
একটি স্পর্শের সহিত অন্য স্পর্শের প্রভেদ তারা বুঝতে মক্ষম। অগ্রগামী ওস্তাদ 
এভাবে টোক। মেরে তখুনি পিছিয়ে পশ্চাদগামীদের উদ্দেশ করে বলে। সব 

লোট মাইরী। জলদী তোর আয়। তার নির্দেশে ওরা তাকে ঘিরে খাড়। 

হয়। [ পজিসন নেয়। ] ছুই অঙ্গুণীর সাহায্যে বাক। ছুরি ব। রেজার ব্রেড 

দ্বারা পকেট কেটে তারা ওই কাটার ফাকে এ ছুটি অন্ুঙ্গীর সাহায্য নোট ব৷ 
ব্যাগ বার করে। 

ওর] ব্যাঙ্ক বা পথে শিকারদের হাবভাব দেখে তার কাছে কিছু [মাল] 

আছে কি”! তা বুঝতে পারে। শেয়ানাদের এইরূপ ক্ষমতা থাকলে তাদের 

গুণী বলাহয়। 

এই কল পিকপকেটগণ পকেটাদিতে লক্ষ্য স্থল [সিট অফ এযাকমন ] 

গ্রধমে স্থির করে। এ নির্ধারিত আক্রমণস্থল হতে বেশ একটু উপরে [ বগলের 

নীচে) পরী হী হাতখীদয়ে একটু জৌয়ে খীকী। সাজে ত্ উ বা 
হাতের তলায় ভান হাত এগিয়ে ক্রত পকেট থেকে ওরা জবা তুলে । 
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উপরোক্ত কায়দার ফলশ্রুতি এই যে প্রথমোক্ত বড় ধাক্কার আওতায় 

[ 0০০%: ] পকেট মার] বা। উহা কাট। রূপ ছোট ধাকাটি অনুভূত হয় না। 
মানুষ তখন অন্তত্র বড় ধাক্কার বিষয় ভাবে ও তাদেরকে গাল পাড়ে। 

এইরূপ ধাক্কা দ্বার। তার। পরিস্থিতি তথ সিচুয়েমন তৈরী করে। উহার 
এক সেকেও্ড পরে বা পূর্বে তার পকেট মারলে [ কার্ধরত হলে ] তার। ধর! 

পড়বে । এ বড় ধাক। রূপ মিচুয়েন তৈরী করার সহিত একই ক্ষণে [ সাইমাল- 
টেনাললি ] বিছ্যৎ গতিতে তার! তার্দের কার্য শেষ করে। এই ক্ষেত্রে 
প্রকৃত বিষয় না বুঝে ফরিয়াদী ব্যক্তি ওদের মাত্র গাল পেডে স্থান ত্য।গ করে। 
বহু পরে তার! বুঝে যে তাদের পকেট অর্থশৃন্ত হয়ে গেছে। 

বড ধাক্কা। খাওয়া! মাত্র লোকের পক্ষে ভার পকেট দুই হাতে চেপে আত্ম- 

রক্ষা! করা উচিৎ। ] 
এইখানে, রিএযাকশন টাইম তথ প্রতিক্রিয়া-কালের প্রশ্ন আসে। 

মনম্তাবিক পরীক্ষার্থে গ্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপের যন্তরআছে। এ যন্ত্রের উপরে 
একটি বা ও নিয়ে একটি বোতাম তখা নব [1080৮] আছে। উহার 

মধ্যাংশে স্টাইলান সহ ঘুণিয়মান একটি ড্রাম থাকে । এ ড্রামের উপর রেখার 

দ্বারা প্রতিক্রিয়া কাল বুঝ! যায়। সাবজেকটকে এ আলে! জল! মাত্র এ 

বোতাম টিপতে বল। হয়। 

এইক্ষণে আলে। দেখ! ও বোতাম টিপার মধ্যবতাঁকালে ব্যয়িত সময়কে 

প্রতিক্রিয়া-কাল বলা হবে। এই প্রতিক্রিয়া-কাঁলকে “সিগমার” পরিপ্রেক্ষিতে 

পরিমাপ কর হয়। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের [ চ্টটত ] এক ঙাগকে এক 
সিগম! বলা হয় । পরীক্ষা দ্বার! দেখা গিয়েছে ষে সাধারণ মানুষের যে ক্ষেত্রে 

রিএ্যাকট করতে আশী সিগমার প্রয়োজন হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এ পকেটমারের 

রিএযাকট করতে মান দশ সিগমার প্রয়োজন হয়েছে। 

পুলিশ আফনর তার আততায়ীকে না৷ চিনলেও তার আততায়ী তাকে 
চিনে। এখানে এ আততায়ী একবার পিষ্ভল বার করলে এ পুলিশ কর্মীর 
পিম্তল বার করা বা ন। কর! নিরর্থক। কিন্তু এ পুলিশ কর্মীর প্রতিক্রিয়া-কাল 
আততায়ী অপেক্ষা অধিক হলে আততায়ী পিস্তঙ্ কিছুটা উপরে তুলার পূর্বে এ 

পুলিশ কমীঁ তার পিস্তল বার করে উপরে তুলে তাকে নিহত করতে পারবে। 
[ এবস্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস ছার! স্ব স্ব গ্রতিক্রিয়া কাল বাড়ানো সম্ভব । ] 

দৈহিক প্রতিক্রিয়া কালের মত মানসিক প্রতিক্রিয়া কালও আছে। ইহা 
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ঘটন। স্থলে ক্রুত সিদ্ধাত্ত নেওয়ার সহায়ক । স্টপ ওয়াচের সাহায্যে উহার 
পরিমাপ করা হয়। একটি গ্রবলেম সম্পকাঁত গুশ্ধ উত্থাপন করতে হুবে। 
এখানে শুধু এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার বিষয় নেই। এখানে কতো শীগ্র সেই 
প্রবলেম মীমাংসার জন্ত উপযুক্ত উত্তর এ ব্যক্তি দিল। এইটি বুঝা ও জানার 
ওখানে প্রয়োজন হয়। প্রশ্ধ করার পরে এ স্টপ ওয়াচ চালু করা হয় এবং 
উত্তর পাওয়ার পর উহা! বন্ধ কর! হয়। উহাদের মধ্যবর্তীকালে ব্যয়িত 
সময়কে মানসিক প্রতিক্রিয়া-কাল বল] হবে। 

প্রঃ--একটি পুক্ষরিণী দীর্ঘ নালার দ্বার! নদীর সহিত যুক্ত । এ পুষ্করিণী 
থেকে মত্ত চুরির জন্ত উহার মালিক অভিযোগ দায়ের করলো । এ মামলা 
থেফট কেসের হবে কিংবা ফিসারী এ্যাক্টে হবে? 

উঃ-_-ওই মৎস্য ইচ্ছামত পুক্করিণী থেকে নদীতে ঘেতে এবং নদী থেকে 
পুফরিনীতে আসতে সক্ষম । স্থৃতরাং উহা কারও হেপাজতে বা অধিকারে নেই | 
তজ্জন্ত চুরির মামলার বদলে ফিসারী এ্যাক্টে এ ব্যক্তি অভিযুক্ত হবে। 

প্রঃ-_-জনৈক তন্কর বাটাতে প্রবেশর্থে সার্ধার কাচ ভাঙতে চাইল। কিন্ত 
কিভাবে কাচ ভাঙার ও উহছ্বার পতনের শব এড়ানো যাবে? অর্থাৎ কাচের 
ভাঙন ও পতনজনিত একটুকুও শব্দ শুন! যাবে না। 

উঃ-_-একটি স্তাকড়া লেই আটাব দ্বারা এ সার কাচে লেপ্টে দিতে 

হবে। তারপর তুল! জডানে হাতুভীর দ্বারা উহা! ভাঙলে কাচের টুকরো নীচে 
ন! পড়ে এ ন্যাকডার সঙ্গে সেঁটে থাকবে। [ তস্কররা এই পদ্ধতিতে ঘুল 
ঘুলির ও লার্সীর কাচগুলি ভাঙে ] 

পকেটমারদের চাপ জ্ঞান কাইনাইটিক সেন্সেসন প্রথর। কতোখানি 

চাপ দিলে জাম! কাটলেও নিয়ন্থ দেহের ত্বক কাটবে ন! তা তার। জানে । এব 

কচি নাউ এর উপর ভিঙ্কে ন্তাকড় জড়িয়ে ব্রেড দিয়ে এ ন্তাকড়! কাটতে এমন 

ভাবে অভ্যন্ত হয় যাতে এ স্তাকডা কাটা গেলেও এ নাউ এর উপর এতটুকুও 
দাগ পড়বে না। উপরস্ত এর! নিজেদের মধ্যে পকেট মারামারি করে পকেট 

মায়ার কার্ষে অভ্যন্ত হয়। 

গ্র-কোনও এক হুট পর] লোক হঠাৎ ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পথচারী 

এক লুঙ্গি ও গেপ্রি পরা চোয়াড়ে ব্যক্তিকে উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলে! । এইরূপ 
একটি দৃশ্ঠ দেখলে গুদের সম্বন্ধে কিরূপ ধারণ। কর! উচিৎ? 

উচ--ওর। উভয়েই বস্তিবাসী সুদক্ষ পকেটমার ব্যক্তি। পকেট মারার 
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স্থবিধার জন্ত এ লোকের পরণে স্থট পোযাক। এ লোষের & ব্যবহার 
অপরাধীদের প্রতিরোধ শক্তির অভাবে ্ষ্ট ভাবাবেগ । উহ! প্রতিরোধে ওদের 
অক্ষমত1 এবং অবিবেচন। আদি প্রমাণ করে। 

উপরে পিকপকেট অপরাধীদের মনস্তাত্বিক অপপদ্ধতির সম্বন্ধে বল! হলে|। 
এইবার ওদের অপপদ্ধতির অন্তাংশ ব্যবহারিক অপপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছুটা 
বলবো৷। এতে গবেষক ছাত্রদের অপপদ্ধতির এই উভয়াংশ সম্বন্ধে তুলনামূলক 
আলোচনার্ধে একটা ধারণা হবে। 

হঠাৎ পথচারী ব্যক্তির মস্তকে কেউ গোময় নিক্ষেপ করলো । জনৈক 
দোকানী জলের বালতি এনে বললে, আরে এ কোন বিয়া। ছে! ছে1। 
পাঁণি নিবেন তো। আহেন। মাথাটা আউর একটু সে নিচু হোয়েন। গুরা কয়- 
জনে তার। মাথ ধুতে থাকলে অন্ত একজন তারা পকেট সাফ। করে দিল। 

“হঠাৎ একটি বালক এক পধচারী ভদ্রলোকের পায়ে প1 বাধিয়ে পড়ে 
গেল। ওদের কয়জন ছুটে এসে তাকে দোষারোপ করে তাকে চতু্দিক হতে 
চেপে ধরলো! । ও বললে! আপনি মশাই ভদ্রলোক হয়ে এহী বাচ্ছাকে। গিরিয়ে 
দিলেন। ওখান হতে ভীভ সরলে দেখা গেল যে এ ভদ্রলোকের পকেট শৃন্ত ।” 

পকেটমাররা থানার আশে পাশে ঘুরে পুলিশ কর্ধদের চিনে রাখে। তারা 
পলায়নে স্বিধার্থে কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি অলিগলির সহিত পরিচিত হয়। কিছু 

আধিক দাঁদন দ্বার! স্থানীয় একদল মহান্ভূতি-শীল ব্যক্তিদেরও স্থাি করে। 
এর! যৎসামান্য উচু টিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়তে সক্ষম। 

এর] শহরের স্থানগুলিকে দলীয় এলাকাতে বিভক্ত করে। একদল অন্ত 

ধলের এলাকায় গেলে মারপিঠ হয় । তবে-_মেলা, বাস, ট্রাম এ রেল আদি 

এদের এজমালী এলাকা । এদের সর্দারদের অধীন মুভিঙড অফিম আছে। 
সেখানে স্ব স্ব উপাজিত অর্থ জম! দিলে সর্দার প্রতাাহ নিজের জন্ত একটি হিন্তা 
রেখে বাকিগুলি সমান ভাবে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এতে কোনও 

দিন কেউ উপার্জনে অক্ষম হসেও তার দৈনিক একটি হিস্যা কপালে জুটে। 

এর বাঁকা ছুরি জিহবার তলাতে লুকিয়ে রাখে । বোতল ভাঙা কাচ ঘসে 

এর! ক্ষুরধার ছুরি তৈরীতে সক্ষম । অবশ্ত এক্ষণে তার! রেজার ব্লেড ব্যবহারে 

অভ্যন্ত। গালের কবিতে ফাক তৈরী করে তাতে এরা রঙ রাখে। এদের 

জনত। ধরে মারলে গাল বেয়ে গল গল করে রক্তমন্ত রঙ ঝরে। এতে জনতা ভয় 
'পেয়ে তখুনি সেখান থেকে ভ্রত সরে পড়ে। 
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[ আমি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মনস্তাত্বিক বিভাগে অবৈতনিক অধ্যাপক 

থাক। কালে ছুই জন দক্ষ পিকপকেটকে ছাত্র ও অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত 

করি। তর! একত্রে মেঝের মধ্যস্থলে ঈ্লাড়ালে বল হয় ষে, এই দক্ষ পিকপকেট 

হয় আপনাদের জটল৷ ভেদ করে বেরুবে। এদের উদ্দেশ্ত থাকবে আপনাদের 

পকেট থেকে ভ্রব্য বা. অর্থ অপহরণ।' এই ভাবে তাদেরকে আমি সাবধান 

[5০:6 ড/2:0] করে তাদের মধ্যে চিত্ত-প্রস্ততি তথ প্রিডিসপোজিসন আনি। 

কিন্ত উহা! সত্বেও দেখা গেল যে হার্ভাড, যুনিভারসিটাব জনৈক ডকটবেট 

গ্রফেদর এবং অন্য এক আাঁতকোত্তর গবেষক ছাত্রের পকেট খোয়া গিয়েছে। 

পরে--গুদের ওই কূপ বিভ্রান্তি সষ্ির নীতি নীতির মনস্তাত্বিক দিকটি বুঝানো 

হয়েছিল। 
বিং দ্রঃ বল! হয় যে শহরে প্রায় জন। পনেবে। মেষে “পিকপকেট' আছে। 

কিন্ত ওদের পকেটমার না ব'লে উত্তোলক তথা লিফটার চোর বল] ভালে!। 

এরা ট্রামে ও বাসে মহিলাদের পাশে বসে স্থযোগ মত তাদের ব্যাগ হতে অর্থ 

বা বটুয়! তুলে নেয়। এর! দোকান থেকেও দ্রব্যাদি তুলে নেয়। 

[মেয়েদের পকেটমারিতে অস্থবিধা আছে। কারণ__গদের সান্নিধ্য 

পুরুষদের সজাগ করে। মেয়েরা সাধারণত প্রাথমিক পর্যায়তৃক্ত অপরাধী । 

তাই এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোনও পরিবর্তন নেই। ] 

পনেরো থেকে পঁচিশ এইটেই পকেট মারদেব বয়েস। (9 বেশী বয়ন হলে 

এদের আঙুল ঠিকভাবে খেলে না। [ পকেটমারীকে এর! কাঠির কাজ বলে ] 

বেশী বয়সে এর! দলপতি, শিক্ষক ও উপদেষ্টার কাজ করে। স্লীঙ, যুক্ত কাচি 

দিয়ে যারা মেয়েদের বা শিশুদের হার কাটে তারা পিকপকেট দলের অপরাধী 

নয়। মেয়েদের দেমাকি ব্যাগ থেকে টাকার বটুষা বা ছোট ব্যাগ তুলতে 

বাচ্চাদের শিখানে হয়। 

[ কিছু তরুণ অধুন। ব্যক্তিগত ব। দূলগত ভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষ। গ্রহণ ন। 

করে অপরাধ করাতে ধর! পড়ে। ফলে-__-শেষ বেশ তার! গুগ্ডামী ও ছিনতাই- 

“এর পথ বেছে নেয়। কোনও কিছু শিক্ষা করার ধৈর্য এদের কারঞ$ নেই। 

হৃশৃঙ্খল ও বিশৃঙ্ঘল ভাবে কার্য ও শিক্ষার মধ্যে গ্রভেদ আছে। 

(8 বেশ! নারীদের মত প্রত্যেক শ্রেণীর অপবাবীদেবই একটি নির্দিষ্ট বরসকাল আছে। 

বেগ্তার! বৃদ্ধা হলে প্রান্নই বাড়ীউলী হযে থাকে । ম্পোর্টসম্যানদেব মত বেগ্ঠারা যতদিন ফিট, 

থাকে ডতোদিন মাত্র তাদের কদর। 
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(১) মিল চোর তথা বারগ্লারদের প্রকৃত অপরাধীরা শব্ধ সম্পকিত 
অতিক্র্রিয়তার অধিকারী । এর। অপরের অশ্রত শুক্ষাু-ুক্ষ শব শুনতে পায়। 
এমন কি একটি হুক্ষাণুস্ক্ষ শব্দের সহিত অন্য হুক্ষাণুসক্ষ শৰের গ্রভেদ পর্যস্ত 
বুঝতে পারে। 

বিঃ ভ্রঃ--শব ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা (১) বাস্বাহী তথ] এয়ার 
কণ্ডাকমন এবং (২) অস্থিবাহী তথ। বোন কগাকসন। মানুষ বানুবাহী শব 

কর্ণ বারা এবং অস্থিবাহী শব্দ দেহাস্থি বাবা শুনে। 
নর্পজীবের কানের টিমপ্যানিক মেম্বেন না থাকাতে তার। কানে শুনে ন!। 

কিন্তু তাদের সমগ্র দেহের স্চ্যগ্র পার্খ অস্থি ভূমির সহিত লেপ্টে থাকাতে ভূমির 

সুক্ষাণু-হুক্ষ কম্পন শুনে তার। পলায়নপর হয়, তাই সর্পজীব সাধারণত £ 

লোকের নজরে পড়ে ন1। 

[ সর্পন্তীব গাভী আদি ও মন্থুয্যের পদ শব্ধের গুভেদ বুঝে | তাই পশুদের 

»হবামী হলেও ওর! মাষের নজর এডায়। ইহ| জাঁবদিগের অতিন্তিয়তার 

অস্তিত্ব প্রমাণ করে। ] 

বছ পুরানে। বাটার ছাদে কাঠবিডালী আদি মণ্ডপাকারে জভাঙ্গডি করে 
গডাগড়ি করে। মানুষ রাত্রে মেঝেতে শুয়ে থাকলে তার! সমগ্র দেহের অস্থি 
ছাপ্ন! উহ! শুনে। কিন্ত তারা দাডানে। মাত্র এ শব আর শুনতে পায় না। 

ওব। ভূতের উপদ্রব ভেবে অধথ। ভয় পায়। 

প্রকৃত অপরাধী বারপ্লার তথা সি'দমারিদের একজন বাড়ির নিকট ভূমির 
উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে । তার] দূরাগত পুলিশ বা কোনও ব্যক্তির 

[ ভূমির কম্পন জনিত ] সামান্য পদ্দশব্দ শুনতে পায়। তখন তার! মানুষ না 
দেখেও মানুষের উপস্থিতি বুঝে পাখীর বা সাপের মত বা ঝি'ঝি' পোকার মত 
মুখে স্ব শিশ তুলে দলের লোকদের সাবধান করে। ভারি বুটের শব্ধ দূর হতে 

শুনে তার। সেখানে পুলিশের উপস্থিতি বুঝে নেয়। 

সি'দেল চোরর! ছয় বা আট ব্যক্তির ক্ষুত্র দলে কা করে। বড চুরির 

সাত দিন পূর্বে তার নির্বাচিত বাঁটাটির নিফটে যায়। ওদের একজন পাচিলে 
উঠে ছোট ছোট পাথর বা ইটের টুকরে। ভিত: ছুঁডে। এর পর তারা একটু 
একটু করে এঁ শব্ধ বাড়িয়ে বাঁটার লোকের মেজাজ বুঝে । তার! বুঝে ষে কতটুকু 
পর্স্ত শব তার। উপেক্ষা করে। তদ্দারা তার৷ বাষ্টির লোকের সংখ্যা মেজাজ, 

শিশু বা কুকুর আছে কিনা তা৷ বুঝে। 
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শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লোকে ঘথাক্রমে প্রথম রাত্রে বা শেষরাজে নিথ্রিত 
হয়। ওরা কোন থরে শেষ আলোটি নিবলে। এঁটিই লক্ষ্য করে| এ সময়টি 
এ বাটিটির নিজ্রাক্ষণ [ 91660125 2০10] রূপে তার বুঝে। কিন্ত এরাজে 

তার। সেখানে চুরি ন। করে শুধু একট! মনস্তাত্বিক জরিপ করে ফিরে আমে। 
প্রত্যুষে কক্ষের ভিতর, টিনের ছাদে কিংবা প্রাঙ্নের উপর বাবারান্দায় 

ইট বা! পাথর কুচি আদি বহিরাগত দ্রব্য তখা ফরেন বডি দেখলে গৃহস্থদের 
উহা উপেক্ষা! না করে সাবধান হওয়া উচিত। 

[রাত্রে পথিমধ্যে ষঙ্্রহ গ্রেপ্তার এডাতে এর। বাটির নিকট সি'দকাটি 
আদি ভাঙন যন্ত্র পুতে রাখে। কাঙ্গেব রাত্রে ওগুলো! ওই নিরাল! স্থান থেকে 

ওর তুলে নেবে। ] 

কয়েকদিন পর পুনরায় তার! গভীর রাত্রে সদলে এঁ বাটির চতুর্দিকে 
মোতায়েন হবে। দলের অধিকাংশ ব্যক্তি কেবলমাত্র পাহারাদারের কাজ 

করে। ওদের সর্বাপেক্ষ। দক্ষ ব্যক্তি তখন বাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

পূর্বে এরা গ্রেপ্তার এড়াতে তৈল ঘ্বার! গাত্র পিচ্ছিল করতে। এবং অন্ধকারের 

সঙ্গে মিশে যেতে কালে! লেঙট কিংব। কালে। গামছা! পরতো! | এই যুগে এর! 
এজন্ত কালো হাপ.প্যা্ট ও কালে! গেষ্রি ব্যবহার করছে। 

এদের গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি সেখানে ঢুকে প্রথমে বিষ্ট। ত্যাগ করবে। 
প্রয়োজনীদ বিষ্টা ত্যাগ না হলে অকুস্থল ত্যাগ করে ওরা ফিরে ধায়। প্রায়ই 
দেখা যায় যে সদর দুয়ার টপকে বা উহা! ভেঙ্গে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করেও ওরা 
উপরোক্ত কারণে আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গিয়েছে। বড়চুরির পর সর্বক্ষেত্রেই 
বাটির কোনও ন! কোনও স্থানে পর্যাপ্ত বিষ্ঠা দেখা গিয়েছে। 

[ কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বভাব দূর জাতীয় আদি বারগ্লারদের উপরোক্ত 
অপরাধী হতে পৃথক রীতি নীতি থাকে । ভার! প্রত্যাগমন কালে বাটিতে কড়ি 

ব1 শিক ও সি'দুর মাধ! ন্তাকড়া ব। শুখনে। পাতা আদি ঘটনাস্থলে রেখে ধায়। 

ওগুলি ওদের তুক তাক রূপ দলীয় চিহ হওয়ায় ওদের দুল খুঁজে বার বর! 
সহজ। ওদের কোনও কোনও একক সি'দেল চোর ভারতীয় বাড়ীতে রান্ন৷ 

ঘরে ঢুকে প্রথষে পাস্তা ভাত খায় এবং যুরোগীয় বাড়িতে প্যান্টিতে ঢুকে ওর। 

মস্তক পান করে। ] 

্বভাব ছুর্ত্ত জাতীয় চোর অপকর্মের পর ফিরে যাবার কালে তুক রূপে 
' পায়খানা করে। ওদের দ্বার! খুব দুঃসাহসিক বড়ো চুরি প্রায়ই হয় না। 
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কিন্ত এই দল সংশিষ্ট বক্ষে গৃহ প্রবেশের পূর্বে বাটির মধো মল ত্যাগ করে। 
দলভেদে এর! প্রাঙ্গণ, দুয়ার, অলিন্দ প্রভৃতি [ এক এক দল এক এক স্থান ] 
বেছে নেয়। ছুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হলে স্বভাবতঃই নারভাসনেস আমে। 

মারভান ডেবিলিটিতে তূগলে আমরাও পারগেটিভ নিয়ে থাকি । তাই মলত্যাগ 

মা ওর! নারভাসনেস হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। তখন তারা সাপের মত বা 
বেজীর মত নির্ভয়ে চলে । দুঃসাহসিক সি'দমারীর [ বারগ্লারী ] পর ঘটনাস্থলে 
বিষ্ঠা পাওয়া গিয়ে থাকে। 

বিঃদ্রঃ বিষ্ঠার মধ্যে বহুপ্রকার বীজাণু ও জীবাণু থাকে । উহাদের 

প্যাটার্নও নানারূপ হয়ে থাকে। [মাইক্রো অরগ্যানিক ] তাই ঘটনাস্থলে 

পরিত্যক্ত বিষ্ঠা আমি পরীক্ষা করিয়ে রাখতাম । পরে সন্দেইমান ব্যক্তিদের 

পাকড়াও করে তাদের বিষ্ঠাও পরীক্ষা! করাতাম। এইভাবে ১৯৪৪ লনে আমি 
কয়েকিমামলার কিনার! করি । ্রীহীরেন্্নাথ সরকার [. ৮. তদানীন্তন 7.0. 

0. 79. ] এ বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দিতেন | [ অপরাধ বি ২য় খণ্ড দ্রঃ] 

বাড়িতে কুকুর থাকলে এর! উগ্র ক্যাছ্েরাইডিন আদি সেণ্ট মেখে আসে। 

কেউ ন! নড়লে উহ। নির্জীব বস্ত বা মান্য তা কুকুর বোঝে না। বিশ ফুটের 
ওপারে ওদের দৃষ্টিশক্তি কম। ওদের মেমরীর কার্ড ইনডেক্স স্রাণ শক্তির 
উপর নির্ভরশীল। ভ্রাণের দ্বারা ওরা প্রভু ও অন্থান্তদের গ্রভেদ বোঝে। 

উগ্র সেণ্টের আওতায় মানুষের সামান্ত সুষ্্ম গন্ধ চাপ। পড়ে যায়। ওরা 

নড়লে কুকুর ডেকে ওঠে। তখন তার! স্থির হয়। এভাবে একটু একটু করে 
তারা কুকুরকে [ 8১-0855 ] এড়াতে পারে। আলমিয়েশন ডগকে মাংস ব। 
মাদী কুকুর দিয়ে ভোলানো। যায় না। এজন্য কুকুরকে সব সময় নিজেদের 

হাতে খাওয়ানে। উচিত। গাত্রে কুকুরের গন্ধ থাকলে বহু কুকুর ডাকে না। 
এ জন্য এদের কেউ কেউ কুকুর পুষে থাকে । 

[ তারপর ওদের দলপতি অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ে। পরনে কালে! হাফ 
প্যা্ট বা লেডোট থাকে। কেউ কেউ গাত্রে তৈল দ্বারা পিছল করেও 

রাখে। অগ্ধকারের সঙ্গে বেশতৃষাতে তার! মিখে যায়। 

এরূপ অপবার্ষে পূর্বে তার! সাদ! আলোচাল ও কালে! রঙ কর! চাল সঙ্গে 

নিতে।। অধুনা ভারা [ হোমিওপ্যাথ গ্লোবিউলের মত ] কালো! ও সাদা 
মোজেইক পাথর্ দান সঙ্গে নেয়। প্রথমে ওরা! কালো মৌবিউল অন্ধকার কক্ষে 
ছড়িয়ে দেয়। উহাদের পতনের হুক্মানুক্ত্ম অপরের অঞ্রুত শব তার! শুনতে 
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তো! পারই। উপরস্ত একটি হুক্ম শবের সহিত অন্ত সুক্ষ শের প্রভেদও তারা 
বোঝে। এভাবে তার! স্রাঙ্ক আলমারি ভ্রব্যাদি ও শয্যার অবস্থান আধারেই 
বুঝে। (9 সাদ! রঙের গ্লোবিউল অন্ধকারেও দেখ যায়। এগুলি ছড়িয়ে ওরা 
ভ্রধ্যাদির উচ্চতা বুঝে নেয়। | হাইপার সেনমিবিলিটি দ্রঃ] এর! নানারূপ 
ভব্যান্র দ্বারা একপ্রকাব বিড়ি তৈরী করেছে। উবুহয়ে শয্যার নিকট বলে 
তা ভারা ফুকতে শুরু করে। এ বিডি থেকে আগুন বার হয় না। [রাজ 

আগুন পরিদৃষ্ট হয়। ] উহ! থেকে মাত্র ধোয়। বার হয়েছে। গ্যাীয় বিষের 
অপ্রত্যক্ষ প্রয়োগ কার্ধকরী নয়। ইহ নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু দেখা গিয়েছে 
থে উহ! নিদ্রাকে গা করে। তজ্জন্ত বে চুরির পর কক্ষে প্রায়ই পরিত্যক্ত 
আধপোড়া বিডি দেখা গিয়েছে। 

হিগ্রিয়া রোগিণী ও দক্ষ শিকারীদের যথাক্রমে শব্ধ ও ভ্বাণ সম্পফিত 
অতীন্দ্রিয়তা দেখা যায়। প্রথমোক্তটি স্নায়বিক কারণে এবং দ্বিতীয়োক্টি 

অভ্যাস দ্বারা ওরা লাভ করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ ভ্রঃ ] হিষ্টিরিয়া 

রোগিণী অন্যের অশ্রুত বাবা বা! কাকার পদধ্বনির প্রভেদ বোঝে । অনুরূপ 

ভাবে শিকারীরা দ্রাণ দ্বার! দূরে কটা বাঘ বা তার বাচ্চ। তা বলে দিতে পারে । 
[ অলঙ্কার ভারতীয় নারীদের প্রাণাপেক্ষ। প্রিয় বস্ত। তাদের ছুই সম্তান 

থাকলে একটিকে গহনার বিন্মিয়ে তারা৷ বলি দিতেও প্রতস্তত। বহু বিপথগামী 

স্বামী ঘুস্ত স্বীর গাত্র থেকে গহনা অপহরণের চেষ্টায় ধরা পড়েছেন। কিন্ত 
স্বামীর! অপারগ হলেও ওই কার্য তস্করর1 সমাধা করে । ] 

এরা লক্ষ্য করে শিকার-মন্ত কন্তাটি কুমারী বা বিবাহিতা। কুমারী 

মেয়েদের দেহে দামী গহনা থাকে না। ওরা অন্তের স্পর্শে [ 0205106 0০1১ ] 

অভ্যস্ত নয়। এ জন্ত ম্পর্শমাত্র তার। [50117085 80] জেগে ওঠে । ব্যবসায়ীদের 

মৃত এদের মনোবৃত্তি। কম লাভে বেশী ঝুঁকি এরা নেয় না। ভার সিঁখির 

সি'ছুর ও দেহের ঢপ থেকে ওই নারী বিবাহিতা। কি না তা বুঝে নেয়। এদিকে 
নিদ্রাও গাঢ় হয়েছে । তবুও এর] প্রথমেই গলার গহনায় হাত রাখে না। 

তার] ওই স্থান [5820 ০৫ ৪০০] হতে দূরে স্বন্ধে ধীরে [ ০8558] স্পর্শ 

করে। এর পর সইয়ে সইয়ে গহনাটি তুলে বা কেটে নেয়। বিষাহিতা 
নারীরা বাহিরের [ অর্থাৎ স্বামীর ] স্পর্শে অভ্যত্ত। ঘুমে অবচেতন মনে 
তার! উহা স্বামীর হাত ভাবে। 

() এক একপ্রকার ভ্রব্যের উপর পড়ে ওগঁলির এক এক রূপ শব্দ হয। 
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[ পুরানে। পাপীদের সমাজে হিন্দু সমাজের মত জাতি ভেদ দেখা যায়। খুনে 
ডাকাতর। ওদের ব্রাহ্মণ । এর পর কায়স্থ, সদগোপ, গ্রভৃতির মত উহ1 ধাপে 
ধাপে নামে। ডাকাতের পর থাক্রষে মি দেল চোর, সাধারণ চোর, প্রবঞ্চক, 
ছিনতাই আদির স্থান। নীচু ছিচকে জুতো! চোর প্রভৃতি ওদের অল্পৃশ্ত জাত। 
ওদের চু ডেন্ জুগ্ার আড্ডা ও বেশ্তালয় পৃথক | জাত-অপরাধীদেরও অপরাধ 
আছে। এর। বলাৎকার ও বিশ্বাসঘাতককে নিন্দনীয় যনে করে। ] 

প্রাথমিক অপরাধীদের মধ্যে অপকর্মে বহুমুখিতা তথা ভারসেটাইল ভাব 
ৃষ্ট হয়ে থাকে। এরা যে কোনও স্থানে, যে কোনও ব্যক্তির যে কোনও দ্রব্য 
স্বিধ! ও স্থযোগ মত অপহরণ করে । 

প্রকৃত অপরাধীর] স্বান, কাল, দ্রব্য ও ব্যক্তি সম্পর্কিত একমুখিতা 

[ স্পেশালিজেশন ] এর পক্ষপাতী । জনৈক ছিনতাই মাত্র হুগ মার্কেটে 

আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত মাত্র স্বীলোকদের ভ্যানিটি ব্যাগ কাড়তো। 
ভারতীয় নারীদের ব্যাগ সে নিত না । কারণ-_-ওর৷ তক্ষুনি চেঁচামেচি স্থুরু করে। 

পুরানো মুরোপীয় নারীরও তার! ধারে কাছে. যায় নি। যে যুরোগীয় মহিল! 
এক বৎসরের মধ্যে ভারতে আছে, তাদেরই মাত্র তার! ভ্যানিটি ব্যাগ 

কাড়তো। বেশ দিন [ট্রপিক্যাল ] গ্রীন্ম প্রধান দেশে থাকলে গণ্ডের লালচে 
ভাব অপসারিত হয়ে উহা। শ্বেতাভ হয়। তার। ওদের গণ্ডের লাল ভাবের [ 7২০ 

790০1) ] পরিমাপ লক্ষ্য করে ওরা কতো মাস এদেশে আছে তা বোবে। 

সগ্ক আগত ইউরোপীয় মহিলাদের পরিস্থিতি বুঝতে বেশ একটু সময় লাগে । ব্যাগ 
ছিনিয়ে নিলে তার! হুকচকিয়ে যায়। ওরা ন! চেঁচিয়ে মুখ হতে শুধু অস্ফুট 
শব্ধ করে| যথা, উ--উ-উ।| ওই সৃযোগে ওর নিধিবাদে ওই স্থান থেকে 
সরে পড়ে। 

উপরে সি'দেল চোর তথ। বারগ্নারদ্বের মনস্তাত্বিক অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে 

বল৷ হয়েছে। কিন্তু অপরাধের মনস্তাত্বিক পদ্ধতির মত ব্যবহারিক অপপদ্ধতিও 

আছে। বস্ততঃ পক্ষে প্রতিটি অপরাধ পদ্ধতি ছুইটি ভাগে বিভক্ত থা (১) 

মনন্তাত্বিক এবং (২) ব্যবহারিক। ওদের ব্যবচারিক অপরাধ পদ্ধতি সম্বন্ধে 

মংক্ষেপে কিছুটা বলবে । 

বহু বারমার অধুনা অপকর্মে মোটর গাড়ী ব্যবহার করছে। ওর! একটা 
পুরানে। ঝরঝরে ও নড়বড়ে মোটরকার সংশ্লিষ্ট বাটির সম্মুথে দাড় বরায়। 

' তারপর ওর। উহ মেরামতির ভঙ্গিতে খুটখাট শব্ধ করে। পথচারী ব্যক্তির! 
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বা টহুলদারী নিপাহীরা রাত্রে ওদের ওই মোটর গাডী হঠাৎ বিকল হয়েছে 

বুঝে সহাুতূতিশীল হয়। 
এই পুরানো পাপীরা ওই মোটর গাড়ীর আড়ালে এ বাটিতে সি'দ কাটে 

এবং অন্ত আওয়াজ মোটর সারানোর খুটখাট শবে ঢাক] পড়ায় উহা! আর 
শ্রুত হয় না । কেউ চেঁচিয়ে উঠলে ওর! মোটরের গ্যাম ছেডে এমন শব্ধ বার 

করে ঘে ওদের এ চীৎকার বাইরের কেউ শুনতে পায় না। ওরা এ মোটরে 
অকুস্থলে এসে অপন্ৃত ভ্ত্ব্য সহ এ মোটরেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। মিডন বডি 
মোটরের ছাদে উঠে ওরা রাজপথে গ্যাস ব! ইলেকট্রিক বাতি নিবোয়। ওদের 
দলের জনৈক একটি বালকের একটি চিতাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত 
হলে? | 

“বাল্যকালে আমার পিতার ঘরের পাশে একটি কারখানা ছিল। এ 

কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ শুক হুলে আমি আমার বাবার হুকোয় তামাক 
খেতুম। এ টিনের কারখানার শবে হুকে। টানার গুডগুড আওয়াজ পাশের 

ঘর থেকে বাব! শুনতে পেতেন না। কিন্ত এ কারখানায় হাতুড়ীর আওয়াজ 
বন্ধ হওয়া মাত্র আমি হুকোয় টান দেওয়া বন্ধ করতাম ।" 

সি'দেল চোরদের দলে ঢুকার পর বাল্যকালের এ ঘটন! আমার" মনে পড়ে 
যায়। আমার মতলব মত, একটা পুরানো মোটবে করে পি'দ দিতে বেরোই। 
বাটির দেয়াল ঘেসে বিকল-মন্ত গাঁডীট। রেখে সারাবার ছুতোয় ইঞ্জিনের 

আওয়াজ করতাম। ওই আওয়াজে সি'দকাটা ও ছুযার ভাঙার শব্দ শ্রুত 

হতো] না।” 

“সর্দার এ নবাগত রওকটিয়। ছোকরাকে চুলে ধরে তার মুখে 'ভীষণভাবে 
,কিল ঘু'সি মারলে! । এতে তার চোখ মুখ নাক ফুলে ফুটবলের মত গোলাকার 
হয়ে উঠলে। | কিন্ত এতো প্রহারেও এ বালকের চোখে জল না৷ আসাতে 
সর্দার খুশী হয়ে তাকে আদর করে কাছে টেনে বললো--বছুৎ খুশী। পুলিশ 

পিটনেভি এহী লেড়ক! কুছ এঙ্কার [শ্বীকার ] করবে না। থোডী রোজবাদ 
এহী মে লোককে! মাফিক শেয়ান। বানিয়ে যাবে।, গরদের দলের সদস্ত হতে 

এ বালককে এইরূপ একটি নির্মম পরাক্ষ। দিতে হয়। এরপর সে বগলী-সি'দের 
কায়দ। ভ্রুত গতিতে রপ্ত করে।” 

“পরীক্ষার দিন সর্দার আমাকে একটা সাবান দিয়ে উহার সাহায্যে মায়ের 

আচলের চাবির একট! ছাচ আনতে বলেন। আমি মা ঘুমলে তার এ চাবি 



পদ্ধতি বিজ্ঞান ৩৬৯ 

সাবানের মধ্যে ঢুকিয়ে তার ছাচ তৈরী করি। পরে মামার বাটি থেকে 
ফিরে শুনি যে মা'র সমুদয় গহনা পিন্দুক থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে ।” 

বিঃ ভ্রঃ-_অলীক দিদমারিতে [ সিমিউলেটেড, বারগ্লারী ] ছুয়ার সিম্কুক 
আলমারী আর্দির উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ন্থ চিহ্ন ও আঘাত দেখ। যায়। 

্রন্থুরূপভাঁবে নভিন খুনের বেশী আঘাতে ও পাকাপোক্তর৷ একটি আঘাতে বা 
বল্লাঘাতে মানুষ খুন করে | আঘাতের ধরণ হতে এ খুনী ওই কালে নারভাস 

হয়েছিল কিনা তাও বুঝা যায়। [ প্রদর্শনী দ্রব্য উদ্ধারার্৫থে ঘটনাস্থলের কে 

স্বল হতে শুরু করে চড়স্পার্খে চক্রাকারে পরিদর্শন করা বধেয় ॥ ] (9 
[ এক এক অপরাধীর যস্বার্দি ও যস্থ চিহ্ন তথা টুলস মার্কস একু হাতের 

কার্য এক এক প্রকার হয়। দোকানে তৈরী মুৎ পাত্র ব! পুতুনগুলি বাইরের 
লোকের চক্ষে একই রূপ মনে হলে ৪ মহকমীর! কোনটি তাদ্দের কোন জনের 
তৈরি তা গড়নের স্বক্ষান্তুস্ক্ষ ধরণ দেখে বলে দিতে পারে। অনুরূপভাবে 

একজন সির্দেল চোর বা তাল! তোডের কার্য তাদের কাষের সঙ্গে পরিচিত 

'অন্ত এক সমধমী বলে দেয়। তাদের ওই ব্যবহৃত যন্ত্র উদ্ধার করার পর উহার 

খিচ খাচের সঙ্গে যন্ত্র চিহ্ছের অন্তক্রমিক খিচ খাঁচ মিলিয়ে এ যন্ত্রটিকে সনাক্ত 

করা সম্ভব । ] 
(৩) ছিনতাই চোরগণ দৃষ্টি সম্পকীত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী । এরা 

বহু দূর থেকে মহিলাদের গলদেশের হ্র্ণ-মন্ত হার ও উহ্থার বর্ণ দেখে উহা! মোনার 
বা গি্টির তা এক নিমেষে বুঝে নেয় । এমন কি উহা। সোনার হলে উহা 
কতে। ক্যারেডের তাও তারা বুঝবে। লাভালাভের মুল্য ও যৌক্তিকত৷ 
বুঝে তবে তার! ছিনতাই এর ঝুঁকি নেয়। মেল! আধি দোকানে মহিলাদের 
দূর হতে এর রূপ দবেখেনা। ওখানে তাদের গলদেশের গহনার উপরই ওদের 
একমাত্র লক্ষ্য থাকে। 

(৪) পশ্বব-চোরগণ ত্রাণ সম্পকীত অতীব্দ্রিয়তার অধিকারী ৷ এর! বেষ্টনী 

পাচিলের এপার থেকে মাত্র ভ্রাণ হতে বুঝে নেয় যে ভিতরে কয়টি কতো বয়সের 
গাভী, হাস ব1 মুরগী ব1 ছাগ বা অন্য পশু আছে। এদের মধ্যে ভুধওয়ালা৷ ও 
শা জজ 

(8) বিবিধ শ্রেণীর অপরাধে ওইরূপ পৃরিদশন ও অনুসন্ধান দ্বারা গোড়া বিড়ি, পরিত্যক্ত 

বিষ্ঠা, বহিরাগত বা! ভিতরের অস্ত্র ও যন্ত্র, রক্তকণ! কেশ, অঙ্গুলী ও পর্দচিহ, বিষ, পাত্র, বমদ, 

বস্বথণ্ড ধোগী দার্ক, পত্রাি সীবধানে সংগ্রহ কষে তল্লাসী-পত্রে সাক্ষীদের দবণ্তখত সহ নথীভৃক্ত 

থা তালিকা-ভুক্ত করতে হয়ে । 
২৪ 
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গাভীন পণ্ড আছে কিন। তাও ভারা বুঝতে পারে। এইভাবে মব কিছু বুৰে 
পশ্বব উত্তোলক চোর'রা পশু চুরির জন্য অগ্রসর হয়। 

(৫) হ্থক্ষ মস্ত চোররা! নিরাল! পুদ্বরণীতে নেমে জলে জিহ্ব! স্পর্শ 
করে বুঝে নেয় যে জলে কতো! কি কি মংস্ত আছে। নচেৎ অকারণে তাব৷ 
এ চুরির ব্যাপারে বৃধ। পরিশ্রম করবে না। 

মৎস্য চোরদের কোনও কোনও দল নিরাল। পুকুবে নেমে অবিরত জলে ঘাই 

দিতে থাকে । মত্ন্দের মধ্যেমধ্যে উপবে উঠে বানু হতে অক্সিঙ্গেন নিতে হয়। 

বেশীক্ষণ উপরে উঠতে না পেরে অক্সিজেনের অভাবে কাহিল হয়ে আধ মব! 
ভাবে ওরা উপরে ভেসে উঠলে ওর! শুধু হাতেই মৎম্গুলে! তুলে নিতে পাবে। 
নিয়োক্ত যাস্তিক পরীক্ষা দ্বার উহ বিশ্বাম্তরূপে প্রমাণ কর! ঘায়। 

উপরের চিত্রটিতে দৃশ্তত পাত্রটির মধ্যস্থসে একটি ছাকনী রাখা! আছে। 
এ ছাকনী জলগ্রবাহ বদ্ধ ন। করলেও উহ! থাকায় !নিয়ের মংশ্য কয়টি জলের 

উপরে উঠে অক্সিজেন গ্রহণে অপারক। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকলে ওর গ্রথষে 

নিস্তেজ ও পরে মৃত হয়। 
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[ উপরোক্ত আখ্যানে মৎস্য চোরদের মনন্তাত্বিক এবং ব্যবহারিক এই উভয় 
অপরাধ পদ্ধতি বিবৃত কর। হয়েছে। ] 

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, অপরাধীদের এই মানসিক ও ইন্দ্রিয় জাত 
অভীন্জিয়ত। মস্তিষের ক্ষয়ক্ষতি কিংবা! অভ্যাস ছ্বার। তার। লাভ করে। প্রতীত 

হয় যে হিন্রিয়। রোগীর। ক্ষয়ক্ষতির কারণে শব সম্পকীত এবং দক্ষ পণ্ড শিকারীর! 
অভ্যাস ছ্বার! স্রাণ সম্পকণীত অতীন্জ্রিয়তা লাভ করে। 

অপরাধীরা মানুষের চিত্কে বিক্ষিপ্ত করার রীতিনীতি লম্বন্ধে অত্যন্ত 

অভিজ্ঞ। চিত্তকে অন্থান্্র বিক্ষিপ্ত করে তার! তাদের অসর্তক মুহুর্তে ভ্রব্যাপহরণ 
করে। ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে তার! শিকার তথ! ভিকটিমর্দের বলেঃ ও মশাই 

ঠক করে আপনার কিছু নিচে পড়লো! । সেই ভদ্রলোক তার & কথ। বিশ্বাস 

করে ব্যস্তভাবে নীচু হওয়া মাত্র তারা নোটের বাণ্ডিল তুলে পালায়। বহু 
ছিনতাই -পিজ্মটিমদের ঘাড়ে পি'পড়া। ছেড়ে বা ইরিটেপ্ট পাওভার ছঁড়ে তাকে 

বিব্রত করে। এঁ ভদ্রলোক পিছনে ফির মাত্র তার! তাদের ভ্রব্য কেড়ে 

নেয়। 

[ গ্রবঞ্চক অপরাধীর৷ ভিকটিমদের চিত্ত প্রস্ততি বুঝে এগোয়। তার। ওদের 

অভাবাদি ও প্রয়োজন পূরণ করবে বলে। এইভাবে তাদের আশাম্বিত করে 

তাদের প্রতিরোধ শক্তি ওর! ভাঙে। এইভাবে প্রলুন্ধ করে ওরা তাদেরকে 

ঠকায়। এই বিষয়ে ভার! অত্যত্তত মতম্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। ] 
উপরোক্ত তথ্য সমূহ ব্যবহারিক মনস্তত্বের বিষয়ভূত। উহাদের বিস্তারিত 

আলোচন। ব্যবহারিক অপরাধ-তত্ব এবং অপরাধীদের কার্ধপদ্ধতি শীর্ষক 

পরিচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করবে । ] 

ঠগীদের কষ্টবোধ খুনে এবং চোরদের অপেক্ষা বেশী থাকে । কারণ, ঠগী 

তথা চিট'রা সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধী হয়| প্রবঞ্চকদের অধিকাংশ জন 

বরং প্রাথমিক-মপরাধী হয়ে থাকে । তারা শ্বভাব-অপরাধী প্রায়ই হয় না। 
প্রতীত হয় যে, শঠত। অপরাধ সভ্যতার একটি অপদান। মান্য তাদের 

সাবধানত। ও বুদ্ধি দ্বার চুরি ও রাহাজানি ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় 
সমর্থ হলে ছুর্বল ও ভীরুর। প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এতে ঝুকি ও সাহসের 

এবং দৈহিক বলের প্রয়োজন নেই। আদিম মাহুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও শঠতা৷ 

অপরাধ কদাচিৎ দেখা যায়। 

[ পকেটমাররা তুলমান্ী, জেবকাট ও গীঁট কাটাই গ্রতৃতি উপদলে এবং 
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বারগলাব'র! ঘুল ঘুলিয়া, তুরগুনি, বগলী-নি দি, উঠমারী আদি উপ-দজে বিভক্ত 
থাকে । ] 

কষ্ট-বোধ হীনতা আদিম মান্য, নিঝোধ ও জড় বাক্তিদের মধ্যে অধিক দেখ। 

যায়। আফ্রিকার কোনও এক আদিম মানুষ রুয়োপীয় বুট পরাব জন্ত পায়ের 
ছুটো আঙ্ুল কেটে ফেলেছিল। দৈহিক অনাড়তার জন্যে অপরাধী বিশেষ 
অন্থকে ফাসাবার উদ্দেস্তে নিজের দেহকে সহজে ক্ষত বিক্ষত করে। ঘুমন্ত 

অবস্থায় বু অপরাধীর প| দগ্ধ হলেও তারা ত। জানতে পারেনা । কষ্ট বোধ 

হীনতার জন্ত অপরাধী বিশেষ নিভিক চিত্তে বেত্রীঘাত মহা করে। দৈহিক ও 

নৈতিক অসাড়তার জন্তে অপরাধীরা নিজে থেকেই হাত কড। পরতে হাত 

বাড়িয়ে দেয় । 

[ প্রাথমিক অপরাধীর। কুকুরকে কুকুরী এবং কুকুরীকে পোষা কুকুর দ্বারা 

কিংবা মাংসাদি খান্ভ ছারা গৃহঙ্দের পোষা কুকুরকে বশ করে। প্রকৃত 

অপরাধীর ওদের গাত্রে উগ্র গন্ধ মেখে তার দ্বারা ওদের সুন্ব গন্ধবোধকে ঢেকে 

দেয়। প্রাথমিক ও প্ররুত অপরাধীদেব কুকুর নীরব তথা ডগ সাইলেব্দেব 
রীতিনীতি পৃথক হয়। ] 

উপরোক্ত পরীক্ষ1 নিরীক্ষা ছারা ওদের চিকিৎসার্থে কোন অপরাধ কতো 
পুরাতন তা৷ বুঝতে হুবে। জুভেনাইল অপরাধীর! সাধারণতঃ চৌরধকার্ধ 

এবং [ জখমার্দি ] হত্যকার্য করলেও প্রবচন অপরাধ আদি প্রায়ই করে না!। 

কিশোর ও শিশুদের মধ্যে আর্দি-মানব স্থুলভ মনোভাবের জন্ত এরূপ হয়। 

ইহ! প্রমাণ করে যে গ্রব্কন। সাম্প্রতিক কালে মানুষের সভ্যতার সহিত স্থষ্ট। 

সভ্যত। মানুষকে দৈহিক ভাবে কিছুট। দ্ুবল করলে প্রবঞ্চন। তাঁদের পক্দে 
স্থবিধাজনক । 

বিবিধ মনুহযগ্ুরি তাদের স্বত্ব কৃঠি ও অভ্যাস মত বিভিন্ন প্রকার 

প্রণালীতে জীবন নির্বাহ করে। উপরস্ত মুরোপীয় এবং ভারতীয় ধনী নির্ধনীদ্দের 

বাসভবনের গঠন ও নির্ষাণ গ্রণালীও বিভিন্ন হয়। এজন্ত আমর] ভারভীয় 
এবং মুরোপীয় বাটির চোরদের পৃথক দল হতে দেখি। একক চোর এবং দলবদ্ধ 
চোরদেরও ত্বভাব বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে | এমন কি মাড়বাঁড়ী মাদ্রাজী ও 

বাঙালী ভিকটিমদের ভ্রব্যাপহরণের পদ্ধতিও ওদের [ গোঠীদের ] পৃথক ধেয়ান 
মত পৃথক হয়েছে । এইবপ বিবিধ কারণে দিবা-চোর এবং রাত্র চোরের দলও 

আলাম] হয়েছে। 
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বিঃ ভ্রঃ--অবলপ্রয়োগী পকেটম্বারদেয় কখনও বলপ্রকাশ করতে দেখলে 
পলবঝতে হবে যে প্ররুতপক্ষে ওর] রাহাজানির অপরাধী | প্কেটমারী ওদের কার্ধ 
পদ্ধতির একটি বাঁরাবরণ। তাই শত্বই ওর! নি প্রয়োজনে স্ব যৃতি ধারণ 
কবেছে। বোগ্বার প্লেনের পাহ্থারাদার ক্ধপে ফাইটার প্লেন নিষুক্ষ থাকে। 
তেমনি পিউপকেটদের বলগ্য়োগী লোন ও বন্ধুর পক্ষে ওদের পাহারাদার হওয়। 

'অযন্তব নয | (কি উহা ক11.১২ গ্রাখামক অপরাধীদের ক্ষেত্রে সম্ভব হতে 
পারে। গুরুত পিকপকেটদের সহিত সবল অপরাধীদের মিল। মিশার প্রায়ই 

রীতি নেই। উহাদের *ন, বাসস্থান 9 »মাজ সম্পূর্ণ পৃথক হয় । 

অপরাধ পদ্ধতির হু উপপদ্ষাতি মাছে । বিভিন্ন অপরাধীদের শ্রেণীভেদে 
ওদের স্বভাব চারব্রও বিশ্ভন্ন। ন্মগ্ররূপভ1বে পুলিশী মূল তদস্তেরও হু উপতাস্ত 

শুণাশন আছে। এইগুলি পুস্তকের পৃথক খণ্ডে £ন্শদরূপে বিবৃত করা! হবে। 
উপরে কর্সেখ খে অহুফন চরস ক্যম্ফার ও গাছের শিকড় আদি দ্রব্য ছার। 

বিশেষ্রূপে 'নামিত বড ফৌোকার ধোয়া কাউকে অজ্ঞান না করলেও তার 

নদ্রাকে গাও কবে। এই কার্ধের জন্য অধুনা [29৬৫৪০0৪1] নামক 

বসায়ন বাণ্হত হন্ছে | এভাবে দক্ষ পারগাররা কক্ষের লোকদের গভীর ভাবে 

ননদ্রামগ্ন করে। এইকবপ বিবৃতি বহু তাল। তোড়-চোর মামার নিকট দেয়। 

এ 9দেব এ দব বেকু তে বুঝ1 যাবে যে ক্লোরোফর্ম আদির বায়বীয় বিষের 
প্রত্যক্ষ হুয়োগ বার্ষকবা হম। কিছ্কু মেডিকেল জুরিস-প্রডেন্সদ তথ। 

ডান্ডারট শাস্ব “তি উহ? কখনও সম্ভব হঘ না। আমি মনে করি উহ? কাউকে 

মটৈতন্য না করতেও তাদের নিদ্রাকে গাচ করতে সঙ্গম | এই বিষয়টি পরীক্ষা 

করার জন্য আম নিখোক্ত ঘস্ক্রটি উদ্ভাবন করি । উচাব নির্ষাণ প্রণালী এ যন্ত্রের 

১ হতে বুঝা ষাবে। 

এ যন্ছেব “ক” “চহিত ফানেলে রোবোফর্ম সিক্ত তুল নাস্ত করে উহার 
মেঝেতে আমে কথেকটি শ্বেত ইন্দুর ছেড়ে দিই। এরপর এ যস্ত্রের বেলোটি 

ধার করে উহার মধ্যে আমি বায়ু বেশ করাই । নিমের ফানেলের মাধ্যমে 

উপরের ফানেলে উঠে এ বায়ু : প্রত্যক্ষ প্রভাব এড়িয়ে ] উপর দিকে বেরিয়ে 

শামে। এইরূপ পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ঘে, মেঝের উপরকার ইছুর কয়টি এ 

বাষবীর বিষের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে মৃত ন। হলেও বিমিয়ে বা ঘুমিয়ে পড়েছে। 

শৈত্য তথা কোল্ড সঙ্কোচন  কনট্রাকটন ] এবং উষ্ণ তথ। হিট. প্রসারণ 

 একসপাগুস ] করে। শীতকালে গন্ধকণ! একীভূত ভাবে গতি পথে থাকে। 
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তজ্ঞন্ত পুলিশী কুকুর অপরাধীর ব্যবহৃত পথে সহজে ভাব বাটিতে উপস্থিত 

হয়। কিন্ত গ্রীন্ঘকালে এ সকল গন্ধকণ। চতুদিকে ছড়িষে ওদেব এ পথেব ছুই 
পার্খের গৃহগুলিতে ও ওখানকার মনুষ্য দেহেও সশ্লগ্র হয। সেজন্য এ সব 

গন্ধ-বিদ্ পুলিশী কুকুর আকাবীক] ব1 ভূপ্প পখে অগ্রসব হয়। কিছু ক্ষেত্রে তার। 

ভুল গৃহে প্রবেশ কবে তল ব্যক্তিকে সনাক্ত কবেছে। এজন্য শীতপ্রধান 

দেশে ঘ। প্রযোজ্য তা প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রীক্ষপ্রধান দেশে প্রযোজা হয় না। 

তবে এ্যালসেসিয়ান ডগগুলি গ্রীন্ষপ্রধান দেশেও প্রণব গন্ধবোধ ছ্থাবা 

অপরাধীদের সনাক্ত করতে পারে। 
বিঃ ডঃ স্ুরোপে কম গুরুতর অপরাধকে মিসভিমোনার এবং বেশী গুকতব 

অপরাধকে ফেলগনি বল। হয । ভারতেও অগ্াষ ও পাপ হতে অপরাধ পৃথক ।' 

প্রাচীন ভায়তে অপরাধে অপহৃত দ্রব্যের মূল্য ও ক্ষতির পরিমাণ মত অপরাধকে 
লু ও গুরু অপরাধ বলা হতো! । 

উপরে চিরাচরিত [ কনভেনস্যনাল ] অপরাধীদের সম্বন্ধে বলা হুলে!। 
কিন্ত ওদের থেকে পৃথক অধুনাহ্থই অভিজাত [ হোয়াইট কলার্ড ] অপরাধেবও 
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অস্তিত্ব আছে। ওই অপরাধ বস্তীবাসী নিরক্ষরদের অধিগত নয়। এগুলি 

ক্ষমতামীন উচ্চশিক্ষিত ব। ধনী ব্যক্তিদের দ্বার। কত হয়। বহক্ষেত্রে প্রশাসন 

কর্তৃপক্ষ এদের ঘাটাতে সাহসী হয় না। এর। সহজে প্রতিপত্তি কিংবা অর্থাদি 
দ্বারা দণ্ড এড়াতে সক্ষম। 

[ ধনী ও দরিন্ত্ররা সমভাবে অপরাধ করে। কিন্তু ধনীরা আইন এড়াভে 
পারে? দরিদ্ররা ওতে অক্ষম হওয়ায় ওদের সংখ্যা বেশী। কম অপরাধীই 

গোচরে আসে । দণ্ডিত ন। হলে কেউ অপরাধী নয়। তাই এ সম্বন্ধে 
পরিসংখ্যানের প্রশ্ন অবাস্তব £] 

হোয়াইট কলার্ড ক্রাইমকে*'অকোপেস্টানল ক্রাইমও বল] হয় । এই অপরাধ 

পদাধিকার বলে ক্ষমতালীনর। অধিক করে। প্রতিপত্ভিশালইঈ ব্যক্তি, অসৎ- 

রাজকর্মচারী সম্মানীয় যুনভা।সটি প্রফেসরগণ [ এ'র! প্রিয্ন ছাত্রকে পরীক্ষায় 
বেশী নম্বর“খেন ] ধনবান ব্যবসায়িগণ, [ অর্থ গ্রহণ করে ] কোশ্চেন বার করে 

স্কুল শিক্ষক, ব্যাক মার্কেট হতে ভ্রব্য সংগ্রহী গৃহকত্রী [এ'র। একে অপরাধ বলেন 

না] অলদ নীলাম ভাক! নীল!মদার £ এ'র অর্থ পেলে হাতুড়ীর ঘ৷ দেন, প্রত্ৃতি 
ব্যক্তি হোয়াইট কলার্ড ক্রাইম বেশী করে। প্রফেসরদের ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে 
বিভেদমূলক ব্যবহারও এইরূপ একটি ক্রাইম। নিয়ে এই অভিজাত তথ। 
হোয়াইট কলার্ড ক্রাইমের কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলে]। 

(১ ফ্রডুলেন্ট সিকিউরিটি তথা। অলীক আমানতী ব্যবস্থা (২) মুন লুঠতে 
নিষ্ন মানের ভ্রব্য তৈরী কর]। (৩) অত্যাবস্ঠুক ভ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে 
ওগুলির মূল্যবৃদ্ধি (৪) [ গৃহ সাকে। বাধ ] নির্মাণ কার্ষে ইচ্ছারুত ভাবে বাতিল 
[ ভিফেকটিভ ] ভ্রব্য ব্যবহার করা (৫) মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ; কর্পোরেশন 

সমূহের ] উচচপদী কর্মীদের ষড়যন্ত্র (৬) ব্যাঙ্ক ও বীম। কর্তার হিসাবের কার- 
চুপিতে অর্থ তচ্ছপ (৭) ব্যঙ্জিদের দ্বার বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার কর 
(৮) স্ীব। কন্তার সাহায্যে ক্ষমতাসীন কাউকে অন্যায় ভাবে প্রভাবিত করা 
(৯ আইন সভার সদশ্ের ব্যক্তিগত স্বার্থে ভোট প্রদান ব। তাদের স্থারা 

কার্ধোহ্ধারে অন্তকে প্রভাবিত কর। (১০) পুলিশের মামল! চুরি [ কিছু মামলা 
নথীতুক্ত না কর! ] ও হাকিমের কলম চুরি [ সাক্ষীদের কিছু বিবৃতি না লেখ! ] 

(১১) রাজকর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিজেদের মধ্যে প্রমোশন পেতে 
ঘলবন্দী ও ল্রেক্ষী মারামারি এবং তৎসহ চুকলা'মি ও চাটুকারিত। (১২) মন্ত্রী ও 
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নেভাদের ও অলীক জনদরদীদের এবং শ্রষিক সঙ্ঘটনীদের নিজেদের শ্বার্থে 

জনগণকে ভাওতা ও গ্ররোচন। দেওয়া | 

আশ্চর্য এই যে- সাম্যবাদীরা বড গলায় বলেন যে অপরাধ ধন-তঙ্ত্রে 
কটি । [কিন্তু ব্যক্তিরবিরুদ্ধে অপরাধবাড়ে কেন] তারাএ'ও বলেন যে রাশিয়াতে 

পরিদৃ্ই অপরাধ ধনত্ত্রের ফেলে যাওয়া নোঙর [পয়েজনাম লেফ.টওভার] কিন্তু 
সেখানে আজ শোধনবাদিতা ও ধনতান্ত্রিকতা, একটি নূতন অপরাধ । কিন্ত 
ওখানে চুরি-প্রবঞ্চনা আদি লাধারণ অপবাধও হয়েছে । কিশোর অপরাধীর, 
দেখানেও এক সমস্যা | প্রভেদ এই ঘে ধনতস্বী আমেরিকাতে ব্যক্তির সম্পত্তি 

চুরি হয়। কিন্তু রাশিক্াতে ব্যক্তিব বদলে রাষ্ট্রের সম্পত্তি চুরি যায়। হোয়াইট 
কলার্ড অপরাধ কিন্তু সেখানেও ক্রমবর্ধমানরূপে প্রকট । অপরাধীর কখন* 

ধনতন্ত্রী ব1 সমাজবাদীর মধ্যে বাদ্দাবচাব কব না। মানুষের অন্তনিহিত 

আদম্য অপম্পৃহার অবস্থিতি ইহ! গ্রমাণ করবে । 

সোভিয়েট রাশিয়াতে শ্ল্পে ও কৃষি প্রাতিষ্ঠানগুলি বেঙনভূক ম্যানেজারদেব 

দ্বার। পরিচাপিত। উৎপাদন বেশী হলে তাদেব পুবস্কাব ও উৎসাহক অথ 

[ ইনসেনটিভ্ ] &৭রা হয়। বোনাস লোলুপ ম্যানেজীর'রা রা দ্রীয়ন্বাৎ 
বক্ষার্থে বু সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারা । প্রষোদ্ন।ষ ৩ৎপানে ঘক্ষম হলে তাদের 

প্দাবনতি, অথদণ্ড ও মেয়াদ ঘটে। এত এদেশের বহু ম্যানেজার -আত্মরক্ষাথে 
নানারূপ হন্যাঘ্য কাবচুপর আশ্রঘ নেয। উৎপাদন সম্পক্ত ফাপানো৷ অলীক 
সাব প্রদান, উৎপাদনের সংখ্য। বাভাতে শিশ্মানের ভ্রব্যার্দি তৈরি কর' 

[ অর্থাৎকোনও রকমে কোটা তথা প্রদেয় সখ্য পুতি ] কাচা মাল সংগ্রহ 

করে তা কালোবাজারে বিক্ঞা | | ভ্রন/ ব্যবহাব সামিত থাকায় ব্ল্যাক মার্কেট 

হতে লোকে ওগুলি সগ্রহ কবে ] জোনে গ্ভণশেপে কর্মীদের উৎকোচ ছার 

বশীভূত করাও হয়। 

উপরোক্ত কারণে আমি বলেছি ষে মপবাধম্পুহ। বাধ পেলে এক পথ 

ত্যাগ করে অন্ত পথে বার হম । গু সর প্রান্চটি পণ ও বন্ধ বন্ধ কর! কষ্ট- 
সাপেক্ষ । এজন্য ওগুলির মূল কাবণঞ্চলি বন্ধ কবতে হবে। [ভারতে ও হোয়াইট 
কলার্ড ক্রাইম বেডে গেছে । ] 

[ রাশিয়াতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ এুবঙ্নের হার মত ওখানে অপরাধ 

বেডে গেছে। 'তবেস্্ধনতস্ত্রী আমেরিকাব মত ওখানে অপরাধ ভয়াবহ নয়। 
'ভারত মধ্যপস্থা গ্রহণ করাতে এখানে অপবাধ তুলনায় বহ গুণে কম। ] 
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চিরাচরিত তথা কনভেনস্ন্তাল অপরাধ এবং এই অভিজাত তথ! হোয়াইট 

কলার অপরাধের মধ্যবর্তী এক প্রকার অপরাধ আছে। এগুলি উভয়ের 

মিশ্রণে সাম্প্রতিক কালে সষ্ট। ওদেরকে অপরাধতত্বে মিশ্রঅপরাধী বা 
চানসভ, ক্রিমিন্তাল বল। হয়। নিয়ে ওদের অপরাধপদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা 

দেওয়। হলো] । 

বিঃ ত্রঃ--এক শ্রেণীর সাম্প্রাতিক ভদ্্রবেশী সিদেল চোর [তভূইঞ্কোড়] চাম্সড 
বারগ্লার নামে খ্যাত। এর! প্রায়ই ভদ্রত্রেণীমন্ত শিক্ষিত ব। অর্ধশিক্ষিত। দামী 
স্থট পরে দল বেঁধে বা একাকা এরা আঁভজাত হোটেলে আহার করে এবং 

মোটর গাড় ও প্লেন ব্যবহার করে| এর। হত্যার জন্ত ছুরি আদ অশ্ব কাছে 

রাখে না। কিন্ত বিপাকে পড়লে বা বাধা €পুল এরা খুন করে। কারও 

ৃখ বাধলে অপকর্মের পর তাঁর, এ বাধন খুলে দেয়। এর! পূর্ব হতে টারগেট 
তথা লক্ষ্যঞ্চল ঠিক করে না। গৃহভৃত্য বা অন্ত কারও কাছ থেকে খবর সংগ্রহও 
এরা করে না। ওর] €উরূপ হরির “সদ্দাস্ত হঠাতৎ/নয়ে খাকে | কারও সঙ্গে ওদের 

ব্যক্তিগত খা শ্রণীগত শত্রতাও নেই । এর। অগকর্মে বেরুবার আগে পেট ভরে 

হোটেলে খাগ্ঠ খার ও মগ্য পান কয়ে। এর পর এর। একট। মুদ্রার দ্বার হেভ, 

ব! টেলস করে “অপারেশনের হান বাছে। উত্তর কলকাতায় বা দক্ষিণ 

কলকাতায় যা-ন তারা 'এ ভাবে মুদ্রা টস করে ঠিক করে। দক্ষিণ 
কলকাতায় এসে বাণলগঞ্জে ব, আগসপুরে কাধ হবে তাও তার! এভাবে টস 

করে ঠিক করে। 

[আশ্চর্য এই যে, নিরক্ষব আ'দ মনে ভাবী স্বভাব দুর্বু্ত ভাত+য় কোনও দল 

ন্মপকর্মে যাত্রার পূবে একটা খু'টি পুতে তার উপর পাখী বসার জন্ত অপেক্ষা 
করে। পরে একটি পাখা হাতে বসে ষে পদকে উডে যায় তার! সেই দিকে 

অপকর্মে বেরোয় । 1ঞছু “ক্ষ ডানে শুগাল ও বামে সাপ দেখলে তারা ফিরে 

এসেছে । ] 

এই চান্সভ বারথার"4] চানএ? ধ্বোর ব1 সিনেমা'তে নামাবার প্রলোভনে 

হজিয়ে ছু তরুণীকে বশে আনে । কেউ কেউ কার্য সিদ্ধির জন্ত একাধিক 

'বপথগামিশী তরুণা কন্যাকে টিলাহ করেছে । অভিজাত পীর স্থদৃষ্ত ফ্লাটে 
বাস করাতে এদের শব্ধ! । এদের কেউ ভালে! গান করে ও ছবি 

আকে। এদের সুসজ্জিত কক্ষে হংয়াদ্রী ও বাঙলা বই ও বিভিন্ন বাস্ত-যন্ত্ 
ঠাসা থাকে | এর] ব্যবসাদার বা সিনেমা প্রডিউসার আদি রূপে নিজেদেরকে 
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পরিচয় দেয়। ওদের বশীঘৃত কন্তারা নিনেমাতে চান্স পেতে সব কিছু 
বিলোতে প্রস্বত। 

পুরুষদের অবর্তমানে এদের বশীভূত তরুণীরা গৃহস্থ গৃহে এসে কলিঙ 
বেল টেপে বা কড়। নাড়ে। একাকীনী গৃহিণী ছুয়ারের ফাকে বা পিপ হোলে 
[ ম্যাজিক-আই ] চোখ রেখে বাইরে ছুজন স্থবেশী তরুণীকে দেখে নির্ভয়ে 
ছুয়ার খুলে দেয়। এর কিছু পরে ওদের প্রেরক ওই ছূর্বত্ত ত%ণ ওই ঘরে 
ঢুকে বলপূর্বক অর্থ ও গহন] লু্ন করে যে শ্বচালিত মোটরে তারা৷ এসেছিল 
সেই দামী মোটরেই সকলে উধাও হয। এর সুদক্ষ মোটব ড্রাইভার হওয়ায় 
মোটর চুরিতেও দক্ষ। 

[ নিরক্ষর পুবানে। পাপীরা কিন্ত পবিকল্পন। মত কার্য কবে। তার! বান 

উলি পাঠিয়ে কিংব! ভূত্যদের সঙ্গে ভাব করে পূর্বাহ্ন সন্ধান নেয়। কখনও 

বাড়ীতে মিস্বী খাটলে ওদের দলে ঢুকে স্থঢুক সন্ধান নেয়। তাই মিশ্ী খাট 
কালে গৃহস্থর। এ রাত্রে সাবধান হয়। ] 

এদের উদ্ভবের একটি বিশেষ কারণ রয়েছে । বহু ভর ব্যক্তি এখন 

অতিরিক্ত প্রফেসন [ অলটারনেটিভ ] কপে অপকর্ম করে। এদের প্রায় সকলেই 
পুরাপুরি প্রফেসন্তাল ক্রিমিন্তাল নয়। কিন্তু অভ্যাসগত ভাবে ধীরে ধীরে 

এদ্দের অপকর্মের প্রতি আকর্ষণ বেডে ঘায়। সেই অবস্থায় এরী প্রাথমিক 

পর্যায় হতে প্ররুত পর্যায়ে এসে এ্যারিসট্রোকেটিক চোর হয়। শিক্ষাভিমানী 

ব্যক্তিদের অর্থোপায়ের কোনও সৎ উপায় না থাকা উহার কারণ। বহু 

এযারিসক্রেটিক দ্ালালও এইভাবে দক্ষ প্রবঞ্চক হয় । আর্দিম বার-গ্লারী অপরাধ 

এদের উত্তাবনী শক্তিতে আজ আর নিরক্ষর বস্ভিবাসীদের একচেটিয়া অপকর্ম 
নয়। 

শহরে স্থগঠিত ও সুরক্ষিত কংক্রীট বাটি ও পিপ-হোল আদ এড়াতে এরা 
বারগ্নারী অপরাধকে আধুনিক করেছে। এগুলিকে প্রবঞ্চন ও বারপগ্রারী এব" 
প্রবঞ্চনা ও রাহাজানীর একটি মিশ্র [ 2১০) ] রূপ বলা যায়। 

[ গৃহস্থ মানুষ সাবধান হওয়াতে ও ব্যাঙ্কে টাকা ও গহুন। রাখাতে বারগ্লারী 
অপরাধ কমে প্রবঞ্চন। অপরাধ বেড়ে গেছে। কিন্ত এর] বারগ্লারী অপরাধকে 

আধুনিক করে উহ। পুনঃগ্রতিিত কয়লো। এইভাবে এর একটি লুধপ্রায় শিল্প 

কর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ] 
বিঃন্তরঃ অপরাধসমূহ সভ্যতার সহিত সামগন্ত রেখে সৃষ্ট হয়। যথা: 
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বাটীর উন্নতির সঙ্গে বারগ্নারী পদ্ধতিরও উন্নতি হয়। সি'দমারী থেকে তুরপুনী 
উঠমারি চাড়বাজী আদি গৃহ্-নির্যাণের উন্নতির সহিত স্ষ্ট। পরে- মানুষ 
সাবধান হলে প্রবঞ্চনা অপরাধসমূহ হুষ্ট হয়। [বারগ্লার'র। সি'দকাটাকে 

গামছার কাম ও তাল ভাঙাকে চাবির কাম বলে। ] 

পকেটমারদের বিভাগগুলি মানুষের পরিচ্ছদের ক্রমোন্নতির সহিত স্ষ্ট। 
বারগারী চুরি ও হত্যাদির মত উহা! পুরনো অপরাধ নয়। পূর্বেকার ধুতি 
পরতে অভ্যন্ত মানুষ কাপডের গি'টে তথ। টাকে টাক। রাখতো! । এ গিট 

তথ! খুণ্ট কেটে টাক] নিতে গাঁট কাট। দলের স্টটি। পরবর্তী কালে মান্ধ্য 
পকেট যুক্ত পাতল। কোর্তা পরলে ওর] “পকেটমারী+ ব্ধূপে পকেট হতে টাকা! 
তুলতো৷। কিন্ত আরও কিছু কাল পরে মান্থষ একাধিক পুরু কোর্ড। দ্বারা 
গাআাচ্ছাদন করলে জেব কাট দলের সৃষ্টি হয়। 

[ঞঘত ওদের এ পকেট কাটার প্রয়োজনে ওরা প্রথমে ছুরি ও পরে ব্লেড 

ব্যবহার স্থরু করে। ওদের ভাষায় রেজার রেডের নাম “পাখনা ॥ রেজার 

ব্লেডের পূর্বে কাচ ঘসে ব! বাশ চেঁচে ওর! এ ছুরি তৈরী করতে1। এর! শিকার 
তথ ভিকটিমকে “তোত।' বলে। উপযুক্ত তোত। চিনার জন্য এদের শিক্ষ। 

দেওয়া হয়। 

এই সব শিকার তথা তোতাদের মোহিত ব1 বিভ্রাত্ত করার জন্য প্রযুত 
বাক্যালাপকে পিকপকেটরা', প্রবঞ্চক'রা ও চোরের যথাক্রমে কিস্কা, রগড। 

ও বাহন। বলে। ] 
টুবং ভু মাড়োয়ারীদের কেহ কেহ পূর্বপুরুষদের মত আজও ধুতির গিটে 

টাকা রাখে। তজ্ঞন্ত বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র চার জন গাঁ্ট কাট্রাই 
্মাজও কর্মরত আছে। হাঁয়! এতোবড় এক শিল্পীর দল শগ্রই লুগ্ড হবে। 

কিন্তু ব্যাদ্রাদির মত এদের রক্ষা করা যাবে না। 
উপরোক্ত ব্যবহারিক পরিবর্তনের মত অপরাধীদের মানসিকতার পরিবঙনও 

বর্তমানে হয়েছে। পূর্বের সভ্য মানুষ ধর্মপ্রাণ থাকাতে ওদের ওপরও কিছুট। 

পরোক্ষ ধর্মীয় প্রভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজের বহু ব্যক্তি অপরাধমুখ; 

হওয়ায় ওদের উপরও তার কু-প্রভাব দেখা যায়। তাই ওদের মধ্যেও পূর্বের 
মর্ত সীমিত আদর্শও নেই। তাদের নিয়মান্থবতিতা, নেতাদের প্রতি আন্থগত্য 

ও প্রাচীন নিয়ম কাহুনেরও হাস হচ্ছে। চোরের ওপর বাটপাড়ির সংখ্যা এযুগে 

ূর্বাগেক্ষা বেদী 
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এক বন্ধুকে আমি বলেছিলাম ষে ভবিষ্যতে তার পকেট কাটা বা মার! গেলে 

সে যেন ভাবে যে অতো! বড শিল্পী দলের শিল্প কর্মকে বাঁচাতে সে কিছু অর্থ 
সাহাধ্য করলে। সত্যই-_-এদের শু্ান্থুসুক্ষ্ম কার্যাবলী অনুসরণীয় না হলেও 
নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় | 

পূর্বকালে [ অভ্যান ] অপরাধীরা স্থানীয় ধর্মীয় গ্রভাবে প্রতিটা অপরাধের 
শান্তির ক্প্ত অপেক্ষা করতো! | মিথ্যা! মামলায় মেয়াদ হলেও সত্যকার মামল! 
এডানোর শান্তি তধ। দণ্ড তারা পেলে! বুঝে নিশ্চিন্ত হয়েছে । তজ্জন্য মিথ্যা 
নামল! দায়েরী বক্ষীদের প্রতি তার! ক্রুদ্ধ হয় নি। 

অন্যদিকে সেই ক্ষেত্রে শ্বভাব-অপরাধীরা [ মধ্যম অপরাধীরাও ] লৌকিক 
ধর্মে অবিশ্বামী হয়েও ভেবেছে ষে তার চুরি করার অধিকারের মত গৃহস্থদের ও 
ওর জন্ত তাকে ছেনে পুবার অধিকার আছে। এর জন্য মিথ্যা মাগল। দায়ের 
বক্ষার্দের প্রতি তারা বীতরাগ হয়নি। উহা! তার! তাদেব অপকর্মের একটি 
স্বাভাবিক পরিণতি ভেবে নীবব থেকেছে । 

ওই সকল বিষয়ের জন্য প্ররূত অপবাধীরা অন্থায়কারী রক্ষীদ্দের উপব 

এতিশোধ গ্রহণের চিন্তা করে না। কিন্তু প্রাথমিক অপরাধীরা নিরপরাধীদেব 

দত উংপীড়ক ও অন্যায়কারী রক্ষীর্দেব উপব প্রতিশোধ নিতে পারে। * 

অপরাধীদের মধ্যে হুন্বৃত্তি দুর্বল ও স্থুল বু'্ত প্রবল হওয়ায় তাদ্দের মধ্যে 

লোভ ৪ হিংপার আধিক্য থাকে । এজন্য হিসাব ভাগাভাগির বিষয়ে এদ্দেব 

তলহু হুম । তাঁব ফলে ওদের ক্কেউ কেউ বিশ্বানঘাতকত। করে দলের লোকর্দের 

সম্বন্ধে পুলিশে খবর দেয়। এই একই কারণে তাদের মধ্যে হানাহানি ও খুনো- 

ধুনি ঘটে । 

উপরোক্ত তথ্য প্রাথমেক অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুলেও প্ররুত 

নপরাধীর] প্রায়ই এরূপ কার্য করে না। কিন্তু ওদের মধ্যে দস্তবৃত্তি অধিক 
"কায ওর ওই সম্বন্ধে দত্তোক্তি করে ও তা খনে গুপ্ুচরর। অর্থের লোভে ত! 

পক্ষীদের জানায় | ] 

বিঃজ্রঃ ধর্মবোধ পূর্বে অপরাধ নিবারণে সহায়ক ছিল। ভারভে ধর্ম 
এখন শিল্প ও রূপ চর্চা এবং মাইক প্জাতে পরিণত। ভেজাল খাগ্ ও মাইকের 
»ব মস্তিষ্কের ক্ষতি করে অপস্পূহা আনে। কমিউনিষ্টর1 ধর্ম বাতিল করেছে। 

কিন্ত কমিউনিজমই এখন একটা ধর্ম । ধর্মমতের মত ওদেরও [পরস্পর বিরোধী] 
বহু উপমত আছে। 
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বর্তমানে অপরাধীর] [ উঠতি গরগ্ডারাও ] কৌলিম্যহীন। ওদের কোনও 

ব্যক্তিগত ব! দলীয় চাঁরত্র বা আদর্শ এবং নীতি নেই। কেউ কেউ পার্টটাইম 
তথা অবসরি অপরাধী । এরা প্রফেসম্তাল তথা বুভ্তিগত অপরাধী নয়। 

এদের মধ্যে একটুকুও ওঁদার্য নেই । ওর্দের কোনও মায়। দয়ার প্রশ্ন অবাস্তর। 

এর! কোনও কিছু ভালে করে শিখে না| তাই এরা সহজে ধর! পড়ে । 

মানুষ সন্বদ্ধে কন।সডারেশন ত। 'ভাবন। এদের নেই। ওদের কাছে 

মন্থষ্তজীবন যূল্যহীন। [ম্যান-ডিভ্যালুরেশন ] এরা শুধু দ্রব্য ছিনতাই 
করে সন্ত হয় না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তকে এর [ অকারণে] মারধর করে। 

এতে এদের একটি স্যাভিনটিক আনন্দ । +কন্ত পূবতন ও বর্তমান বৃত্তিগত 

অপরাধীদের ধেয়ান ও ধারণ। আজও ভিন্ন প। পুরানে। বৃতিগত অপরাধীদের 

কয়েকটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত নিষ্লে উদ্ধৃত হলো । 

সক) “শিল্প করতে করতে বন্ধুবর আতকে উঠে আমাকে বললে। : সর্বনাশ ! 

টাক। শুদ্ধ ব্যাগট! খোয়া! গেল। বুড়া সদার মৌজেজ ভিড় ঠেলে এসে আমাকে 

বললে £ বাবুসাব। সেলাম । শুনা হায় আপকে। পিনসিন হুয়1!। লেকেন 

এহি বান্দা অভিভি আপকে| মদণ্ডমে হ্যায় | ক্যা বোলে বাবুসাব! আজ- 
কাল'কো। লেড়কা লোক এইসেনই। ইনে লোক আদমী চিনতা নেহী। 

ইজ্জুতিয়াকে। ইজ্জত দে নেহি। হামলোককে। জামান! চলা গিয়া।' 
1পকপকেট সর্দার মোজেজ এক ছোকরাকে ডেকে বললো ; এই ! ইনে বাবুকো 
রুপেয়৷ আপোষ দে'দেও। 

[ পরে দূর থেকে শুনলাম মোজেজ তার ওই ছোকরাকে বলছে £ ইনেকো! 
হুদ্দোমে মে লোক থে। বহুত আচ্ছ। বাবু। হামলোক'সে কি কুচ খাতা 

উভা নেছি। ] 
(খ) “পুরনে। জমাদার মোহন সিং আমাকে বললে! £ ইনে আপকে। মাষ্টার 

থে। তব তো _ইনকে। ছাতা মিলনে চাহি। জমাদার আমার প্রাক্তন গ্রফেমর 
ডঃ পাল'কে নিয়ে বের হলো । একটু আগে তার কাধ হতে এক ছোকরা 

কলেজ স্ট্রীটে ছাতা তুলে উধাও হয়। কিছু পরে মাষ্টার মশাই ফিরলেন ও 

বললেন ঃ বাব। ! লীলা মিয়াকে আমাকে গছিয়ে 
দিলে | সব শুনে ছোট মিয়৷ আমাকে বললো, ঠিক'সে শোচিয়ে | ধাকাঠোডনেমে 
ক্যা-বামেষে মিললে | মোড়কে] পূরবন। পশ্চিম । আমার কথ শুনে সে বললে! £ 

ই1। ওহী হামারই এলাক1। উনে আদমী ভি হামারই। ছোট মিয়া আমাকে 
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একটা বন্তীর ঘরে নিলে আমি দেখলাম £ সেখানে সারি সারি প্রায় কুড়িটা 
ছাতা । হাতীর দাতের বাঁধানো হাতলওলা ছাতাও আছে। আমি 

নির্নোভী শিক্ষক | ওসব দামী ছাতা দাবি করি নি। ওর মধ্যে আমার ছাতা 
ছিল না। ছোট মিয়। অভয় দিয়ে বললে। £ আভিতক আপকে ছাতা! জম। পড়। 
নেহি। আধা ঘণ্টা বাদ আকে আপকো৷ ছাতা লে" যাইয়ে। 

(গ) “বড় মিয়। আমাদের অনুরোধে রাজী হয়ে বললে! £ হই]! লেকেন 

সাব। কেস উন নেহী হোবে। উনে কমিশনর কো দোস্ত কে। দামাদ 
হায়! বডমিয়। মহারাজার জামাইকে নিষে বেরুলো | গর বিবাহের ওই 
ঘড়িট। ছিনতাই হযেছিল। ওর! কে এক বন্তীতে এনে গুর চোখ বেঁধে এক 

ঘোডার গাড়ীতে তৃললে। | এপথ ওপথ ঘুরে এক ঘরে এনে ওঁর চোখে ঠলি 
খুলে দিল । মাটির দবিবালে সারিমারি সোনার ও রূপোর ঘড়ি ঝুলানে। 

একটি সোনার ঘড়িতে হীর! বলানে৷ ছিল। জামাইবাবু প্রলুব্ধ হয়ে ওই হীবার 
ঘবডিটি সনাক্ত করলে ছিনতাই সর্ণ।র ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল £ ঝুঁটা মা বলিয়ে। 
ওই কোনাকেো ক্যারেড গ্রোন্ড ঘড়ি আপকে।| আপ হামলোকমে ভী বডো 
বদমাস। আপকো ঘড়ী নেহী মিলেগী। পুনবায় জামাইবাবুর চোখে ঠুলি 
পরিয়ে তাকে ওর! নয়! রাস্তার মোডে নামিয়ে দিষেছিল। 

পদ্ধতি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম মনন্ডত্বের পরিচত্র বিবিধ প্রবঞ্চনা অপকর্মে 
পরিদৃষ্ট। এগুলি বিপুলায়তনের জন্ত এই পুস্তকেব পৃণক একটি খণ্ডে বিস্তারিত 
ভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানেও টপক ঠগী প্রভৃতির নিয় শ্রেণীর নিরক্ষরদের 

মধো দীমিত | কিন্তু নওশেরা প্রভৃতি নিত্য নবোস্তব উচ্চমানের প্রবঞ্চন। 
মাত্র বুদ্ধিজীবীদের করায়ত্ত। অর্থোপায়ে অদমর্থ পড়তি দশাতে পুবানো 

ধনী পরিবারের ইহা আবিষ্কার । এই অপরাধেও কিছু ক্ষেত্রে নারীদের সাহাষা 

বিশ্বাম উৎপাদনার্ধে নেওয়া হয়েছে । 
এদেশে গৃহস্থ! পুরুষদের মত নারী হতে সাবধান হন না। অন্তর্বিকে-_ 

বাটির কল্ঠাদের প্র।ঙ ঘত নক্বর দেওয়া হয় তত নঞ্জর বাটীর পুরর্দের প্রতি 
দেওয় হয় না। অবশ্ঠ এজন্য এদেশে পুরুষ অপেক্ষা নারী অপরাধী বহু নংখ্যাষ 
কম। বহু জনের ধারণ! ছটি কন্তাকে একত্রে পাঠালে তারা নিরাপদ | কিন্ত 

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা পরস্পরের পাহারায় ও সাহায্যে [ যৌনজ ] অপকর্ম 
করেছে। কন্যার! অন্ঠ বিষয়ে সং হলেও যৌন বিষয়ে তা নাও হতে পারে। 
কারণ যৌনবোধ অপস্পহ! অপেক্ষা প্রবল বৃত্তি। বু অপরিচিত কন 
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সংগ্রহিকাদের সন্দেহ কর। হয় না। পুজ্রদের বন্ধুদের বাছাই কর! হলেও 
কন্তাদের বান্ধবীদের বাছাই কর! হয় না। কিছু দ্ষেজে নারীই নারীর অন্ততম 
শক্র হয়। 

[ আলাপরত তরুণ ও তরুণীর একই সঙ্গে যৌনস্পৃহা আসে না। এক 

সঙ্গে এলেও ত। তার! জানতে পারে না । কিন্তু উহ! পরম্পরের গোচরীভূত 

হলে বিপদ ঘটে । তবে ওতে স্থযোগ থাকা চাই। প্রতিরোধশক্তি অস্থু্ 

থাকলে উছা৷ ঘটে না। 

[ আশ্চর্য এই ঘে--এদেশে সাধবী স্বর প্রায়ই স্বামীদের অপকর্মে সহায়ক 

হয় না। বরং স্ত্রীর নিকট স্বামীরা তাদের অপকর্ম গোপন রাখে । কোনও 

স্বামী আপন স্ত্রীর দ্বার বেশ্টাবৃত্তি করালেও তার দ্বার! চুরি করাতে পারে না। 
এদেশে বেশ্তারাও চুরিকে ঘ্বণ। করে। অন্তদিকে এদেশে ম্বামীর। স্ত্রীর চৌর্য 
কাধ ক্ষ করলেও স্ত্রীর বেস্তাবৃত্তি ক্ষম! করে না। জনৈক চোর স্ত্রী ছার 
গোপন সংবাদ আনতে এক বাড়ীতে পাঠায় । সেখানে এ স্ত্রী এ বাড়ীর এক 

পুত্রের প্রেমে পডলে এ স্বামী তাকে ক্ষমা করে নি। ] 
“কোনও এক তরুণ ঘুমস্ত পরিচারিকার কানে কাগজ গুজে পালায়। 

গভীর রাতে এ পরিচারিকা৷ তকণের বদ্ধ দরে ধাকা দিলে এ তরুণ সব বুঝেও 
দোর খুলে নি। কারণ-_ প্রতিরোধ শক্তি ফিরে আসাতে সে তখন এ হুর্বলতা৷ 

হতে মুক। কৃত্রিম উপায়ে কিছু কন্তাকে যৌনস্পৃহী কর। সম্ভব হয়।” [পৃঃ ২৩৬ 

শেষা'শ কঃ] (9 
বিঃ ব্রঃ-_বহু দুর্বৃত্ত যৌনজ অপকর্মার্থে নিজের [নির্দোষ] স্বী বা ভগ্নীর সঙ্গে 

বন্ধুর আলাপ করায়। সে জানে তাহলে একদিন ওই বন্ধুও তার সঙ্গে 

তার স্ত্রী বা ভগ্বীর আলাপ করাবে। হুষোগ নেবার এটি একটি যৌনজ অপ- 

পদ্ধতি । 
তুরৃত্ত তরুণর। এদেশের অবিভাবকদের কিছু হূর্বলতার স্থযোগ নেয়। 

বাড়ীর কর্তাকে সিগারেট খাই বললে উনি চাকর ভিধুকে সিগারেট কেস্ 

আনতে বলেন। কিন্তু এ দুর্বৃত্ত তরুণ সিগারেট খাই না বললে উনি খুশী হয়ে 

বলেন; এা। ভেরি গুড বয়। ওরে রম! চ1 নিয়ে আয় ।” এরূপে গিশ্লীমাকে 

ওই তরুণ পান খাই বললে উনি বি কে [ পরিচারিকা] পানের খিলি 

1£] এখানে হস্তরেখ। পরীক্ষা বা আদর করার ছলে বালিকাঘের স্পর্শকাতর স্থান স্পর্শ করে 

তারের যৌন ল্পূহা জাগানো হয়্। 



৩৮৪ অপরাধ-তথ 

আনতে বলেন £ কিন্তু ওই তরুণ 'পান খাই না' নল] মার গিন্নী খুশী হয়ে 
বলেন। পানও খাও না। বাবা আমায় শিব। ওরে পুঁটি মশলা নিয়ে আয়। 
ওই গিন্লীর পায়ে টিপ করে প্রণাম কবে মাটিতে ওই শকণ বসলে গিরী ম৷ গন 
গদ্দ হয়ে বলবেন £ ওরে পুটি যা দাদাকে প্রণাম কর। 

এখানে সামাজিক ধারণ! এই যে পান ব! সিগারেট খাওষা বানা খাওয়া 
উপর ওদের যা কিছু স্বভাব চরিত্র নির্ভর করে। 

[ বহু ক্ষেত্রে ঘর বাধার ইচ্ছাঁতভে কন্তারা নিজেবাই এগোয। কন্তাদায় 

গ্রস্ত মাতাদ্দের এতে মৌন সম্মতি থাকে । কিন্তু নির্বাচনের তুলে তাব৷ প্রায়ই 
প্রতারিত হুয়। কিছু ক্ষেত্রে কন্তাব। অভিনষে হুলে গৃহত্যাগী হযে কট পাষ। 

কোনও বাড়ীতে মেষেদ্দেব সঙ্গে আলাপ দশ বৎসর যাতাযাতের পব 

স্ভব। বক্ষণশীল অস্তপুরেব মেয়েরা বাইবে বেকলেও ঘরে ফিরলে সেট তাদেব 

ুর্ভেছয দুর্গ | বাবে যা কিছু করলেও পুকষবা ও অস্তঃপুবেব পবিত্রতা সবতো- 

ভাবে রক্ষ। করে। 

কিন্ত কোনও বাটিতে সকালে আলাপ হওধার পর পাতাঁনো৷ নতন দাদাটি 

সন্ধ্যায় পাতানো বোনটিকে নিয়ে সিনেমাতে বেবোধ | এ বিষয়ে অবিভাবকব! 

সাবধান হলে অঘটনসমৃহ এভানে! সম্ভব। ভাবপ্রধণ অনভিজ্ঞ তকপব! বধুদের 
বন্ধুদের সঙ্গে নিবিবাদদে আলাপ করতে দিযে বিপদ ডেকে এনেছে। এটা তার! 

একটা বাহাছুরী সহ আধুনিকতা মনে করে থাকে । ] 

বিঃ রঃ স্ত্রীরা জীবন ভোর মাতৃভাবের পুজাবী | পতিকে দেহ দানও তারা 
মাতৃভাবে করে। “আহা এতে উনি যদি তৃ্ধ হোন তো ত1 হোন।, 

নিজের শাস্তির চাইতে তার! শ্বামীব শাস্তি বেশী চায়। স্বামীর অসুস্থতার 
চাইতে নিজের অস্ুস্থত| বেশী হলেও তাব। মন্বস্থ দেহ সহ হ্থামীব সেবায় 
এগিয়ে আষে। 

[ মে্নেরা সাধারণতঃ স্বার্থত্যাগী ও সৎ হয। কিন্তু তার। অসৎ বা মন্দ 

হলে উছ। সীমাহীন হয়ে থাকে । ] 
[ সামঞন্ত তথ। খাপ খাওয়ানোতে আধু ক্ষয় হয়| রেজিসটেদ্সের বিরুদ্ধে 

ভিশ্নাদর্শাদের সঙ্গে তাদের বনিষে চলতে হয়। [ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ] তাই ভালে। 

বলে যার! নাম কেনে তেমন বধুব। [ স্বামীব সংসারে ] বেদী দিন বীচে না। 
কিন্ত প্রতিবাদকারী মুখর! কলহ প্রিয় বধুর1 সেখানে বেশী কাল বাচে ও টিকে। 
কিংবা! ভাবের মধ্যকার শাস্তি গ্রিয়রা বহু দুরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। ] 
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[ অনেকে ভাবেন যে ছুটি মেয়েকে একত্রে বেরুতে দিলে বিপদ নেই। কিন্ত 
কিছুক্ষেত্রে এর! পরস্পরের পাহারাদার হয়। পরস্পরের বিরোধিতা না! করে তারা 

সহযোগিত! করে । ওদের মধ্যে চরম নৈতিক অসাড়তা৷ এলে ইহা সম্ভব হয়। 
কিন্ত সংঙ্লিষ্ট নিরপরাধী কন্তা একনিষ্ঠ হলে সে উহার অত্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়। 

ইহার। সভা মনোভাবী হওয়াতে আদি মানবীর মত মনোভাঁবী হয় না। ] 
বিঃ ভ্রঃ- স্বার্থত্যাগী বধুরা! জোর করে [ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ] স্বামীর সংসারে 

নিজেদেরকে “এ্যাভযাষ্ট, করে। এইরূপ বধুরা ভালে। ব'লে স্থনাম ফিনে বটে। 
কিন্ত এতে তাদের দেহের ও মনের উপর চাপ পড়ে । ফলে ধীরে ধীরে আনব 

ক্ষয় হওয়াতে শীঘ্রই তাদেব মৃত্যু ঘটে। অন্তদিকে--অধিকার-প্রিয় দজ্জাল 

বধুদের মধ্যে আত্ম প্রবঞ্চনা নেই । মনের ক্ষোভ ও ইচ্ছা! কলহের ও প্রতিবাদের 
মুখে বার করে তার! স্থৃষ্ব থাকে, ফলে বছকাল তার বাচে। এদের কারও 

কোনও রূপু বছ্নামী হওয়ার কোনও পরোয়া নেই। 

[ মাত্র স্বামী স্ত্রীর ছোট পরিবারে এই দজ্জাল বধুর। উপকারে আসে । তার 
এক|ধারে বাজার সরকার, পাহারাদার কুকুর ও বিশ্বস্ত দ্বারবান এবং হিসেবী 

গৃহিণীর কাঙ্জ করে। ভবিষ্যৎ সম্ভতানধের আখেরের পক্ষে এর উপকারী । কিন্ত 

স্বামীর পরিবারের পক্ষে এই আত্মকেন্দ্রি বধুরা দারুণ ক্ষতিকর । ] 

[ বুডা বয়সে বা “লাক্সারী' না হয়ে 'নেসেমিটি' হয় । এরা বেশী দিন বাচে 
বলে ওই কালে কাউকে পত্বী হার। হতে হয় না। কিন্ত-শ্বামীর জীবন এর 

অঠিষ্ঠ করে তুলে। উপরন্ত একটুক্ষণও তার স্বামী ছাড়া হতে চায় না। ] 
কন্তার্দের মধ্যে ভালো মন্দ হওয়ার প্রবণতা৷ দুইই থাকে । মন্দ হওয়ার 

স্বষোগ বন্ধ করলে ফল উত্তম । কোনও বাডীতে অস্তঃপুর পর্যস্ত পৌছতে অন্ততঃ 

আট বছরের জান! শুনার প্রয়োজন হয়। কোনও বাড়ীতে সকালে সন্ত আলাপ 

হওয়ার পরই ভগ্নী সম্বোধন বাটির বোনটিকে নিয়ে এ দিনের বিকালে সিনেম। 

যাওয়া সম্ভব। 
বহু সৎ কন্ত। ঘর বাধার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে কোনও তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। 

উপযুক্ত পাত্র বুঝলে এক শ্রেণীর অভিভাবকর1 এতে মৌন সম্মতি দেন। কিন্ত 

(4) মুরোগীয় বধুরা গৃহত্যাগের পূর্বে ছুই মাসের নোটিশ দেয়। স্বামীরা সকালে বেরিয়ে 

বিকেলে বাড়ি ফিরে বধুকে দেখতে গেলে নাঃ এইবপ ঘটস! সেখানে প্রায়ই ঘটে না । সৌভাগ্য 
থে এ দেশে এইবপ ছূর্তাগা এখনও হয় নি। এদেশে ভেবে বুঝে উভষ পক্ষ বিবাহে দত দেয়। 

[কুমারীধের 'আন্-কিসড ' ও "আন্-টাচড* থাকা উচিৎ। ] 
২৫ 
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ওরূপ ভ্যতক্ীড়ার মত কার্য এড়ানো উচিৎ। ভালো! রূপে ন! বুঝে এগুনে 
ব্যখ। পেতে হয়। (£) মানুষের আগ্রহ ও পছন্দ ঘন ঘন পরিবতিত হয়ে 
থাকে। তাই বিবাঁহ বন্ধনের কার্য ক্রুত সম্পাদন করার রীতি। [উৎপীড়িত 
ও জসহাক্ররা যে কোনও একটি অবলম্বন পেতে ব্যগ্র হয়। ] 

তরুণদের গ্রাগ-বিবাহ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন পরিহার করা উচিৎ। উতল৷ 
ন| হয়ে তাদের বুঝা উচিৎ_-তার ভাবী বধু তখনও কুমারী । ইতিমধ্যে বহু 
বাধ। বিশ্ব ঘটতে পারে । বিবাহের পর সাভীতে মি ছরে ঝলমল নব বধুকে হাত 

ধরে ঘরে তুলার আনন্দ হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত কর! অন্থচিৎ। এখন তাকে 

ষঘতে1 তার ভালে। লাগে ব৷ সুন্দর মনে হয়, তখন তার চাইতে ঢের বেশী ওদের 
ভালে! লাগবে ও সুন্দর মনে হবে। নিজেদের স্মার্থে ভাবী বধুকে তার নিলঙ্ক 
ও পবিত্র রাখী উচিৎ | [ ওতে স্বী'রা সন্দিপ্ধমনা হয় । ] 

বিঃ ভ্-_কারও প্রতি পূর্ব অনুরাগ ও সম্পর্ক থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের 
বিবাহের পর তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সংস্পর্শ এড়ানে। উচিৎ। 

দেশে এ একটি মাত্র পাত্র বা পাত্রী নেই। সমগ্তণের পাত্র পাত্রী অন্তত্রও 
আছে। এখানে কোনও বাতির প্রতি প্রাধান্ত না দিয়ে সমপর্যায়হুক্ত গুণের 

উপর প্রাধান্ত দিতে হবে। [অন্যের ঘর ভাঙ। মহাপাপ] রূপ ও গুণেব 

বাইরে মাহষ একটি যুল্যহীন মাংসল পি মান্র। 
ধৈর্যহীন ব্যক্তির ত্রত পানাহার উপরের অন্ত্রতে বাযু [ 41] ঢুকায়। 

এতে প্রতিরোধ শক্তি ছূর্বল হলে তারা অবল-প্রয়োগী যৌনজ বা অযৌনন্ধ 
অপরাধী হতে পারে। তবে সম্মানহানির ভয় থাকাতে এর| বেশী দূর 
এগোয় না। , 

কন্তার বিবাহের রানে সংশ্লিষ্ট কোনও কোনও তরুণ চিঠির গোছ। ও কিছু 
ফটো বর পক্ষের নিকট দাখিল করেছে। এজন্ত-পূর্বে পুলিশের সাহাঘো 
ওগুলি উদ্ধার করা ভালো! । এক্ষেত্রে হঠাৎ ঠিকান] বদলে বা দুর স্থানে বিবাহ 
দেওয়া ভালো। ব্যাক মেইলিঙের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থ1 গ্রহণ করতে হবে। সমঘে 

লাবধান হয়ে এগুলো! বাড়তে দিবেন না। “তোমাকে ঘ্বণা করি বাআর 

তোমাকে চাই ন। বা তুমি দূর হয়ে যাও' কন্যাকে দিয়ে এইবপ কিছু সপষ্াম্প্ি 
তাকে ডেকে বলিয়ে দেওয়া ভালে! | এইরূপ অপমানে বা প্রচণ্ড আঘাতে 
উন্মাদরা আত্ম হবে। বিতাড়িত তরুণর। প্রায়ই কন্ার বাড়ীর চতুর্দেক 

সুর! ফির। করে। পুলিশের সাহাঁধ্যে ততক্ষণাৎ এর প্রতিকার করা ধায়। 
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রাজপথে অসৎ তরুণদ্বের কোনও উক্তির প্রতিবাদ ন। করে উহাকে উপেক্ষা 

করে কন্ডাদদের তাদের এড়িয়ে চলে যাওয়া উচিৎ। অবিভাবকর্দের বললে তারা 

পুলিশের সাহায্যে এদের জটলা বন্ধ করেন। কন্তা্দের [ মজ। করতে ব৷ কোন 

কিছুতে ] ছুট তরুণদের সামান্ততম আত্বারা ব। সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। 

ব্যাভিচারের পর বহু বধু অত্যন্ত অন্ুতথ হয়। জনৈক। বধু ওরূপ ঘটনার 
পর সারারাত্র [ গৃহদেবত] ] ঠাকুরের ঘরে মাঁথ। ঠুকেছিল। বলগ্রকাশের ক্ষেত্রে 
কন্তার। ঘটনা লজ্জায় চেপে যাওয়াতে দুর্বভদের সাহস বাড়ে । এদেশে 

বলাৎকারের পরিবতে হত্যা বাঞ্ছনীয়। পেমাম্পদের সঙ্গেও না বুঝে ঘত্র তত্র 
কন্তাদের যাওয়া উচিত নয়। ওরূপ অবস্থায় অন্তের1! তাকে ছিনিয়ে নিতে 

পারে। [বিশ্বাস করে অজান। অন্তরঙ্গ কারও সঙ্গে কোপাও নিরাল স্থানে 

ষাওয়া! অন্ুচিৎ। ] 

[ অভিযোশ, পাওয়ার অপেক্ষা না করে পুলিশ কমাদের স্থানীয় 
ছুরৃর্ভিদের চরিত্র ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিজেদেরই খোঁজ নেওয়া উচিৎ। সময়ে 

ব্যবস্থ। নিনে বনু অঘটন এড়ানে। সম্ভব। এলাকার সৎ তরুণদের ও গৃহীদের 

সম্বন্ধে জান থাকলে ওদের ভুলে কাউকে নির্যাতিত হতে হয় না। সং 
ব্যক্তিদের খুঁজে বার করে সর্ব! গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা বিধেয়। (2 

গৃহ শিক্ষকদের মত ছাত্রদের সহিত প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সংযোগ থাকলে 
ছাত্র] শিক্ষকর্দের সমীহ করে। তাদের বিরোধিত। করতে ওদের চস লজ্জা 

আমে ও ওতে তাদের বিবেক সায় দেয় না। নির্ধান পক্ষে পূর্বতন টিউটোরিয়াল 
ক্লাসগুলির মত ছোট ছোট সংস্থার পূর্ণ প্রবর্তন প্রয়োজন আছে। স্াহাত্তর 
পর্যায় ক্রমে পূর্বে ইহার ব্যবস্থা করা হতো। 

সার্কাসের লোক নির্ভয়ে হিংশ্র বাঘ ও সিংহের মুখের মধ্যে মাথা রাখে। 

ক্রমিক ভালবাস! ও বিশ্বাস উৎপাদ্দন উহার কারণ। এইজন্ত স্থানীয় চেনা 
জান! গুগ্ডার! সংঙ্গিষ্ট ব্যক্কিদের উপর প্রায়ই উৎপাত করে না। এইভাবে 

আত ছৃষ্ট ও চূর্দাস্ত ছাত্রদের বশ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের বাইরে 
ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে তারা সক্ষম হন। কিন্তু 

রাজনীতি করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধ মতবাদ ছাত্ররা ভালে! বিষয়েও বিরোধিত! 

(6) চেম্বার বিলাসী পর্দানগীন [ 08709০£ 0260896 ] উর্ধতন কর্মীদের এডস্ বেরিয়ে 

জনসংযোগ কর! উচিৎ; অধীনদের ভাল মন্দ স্বভাবের ও তাদের পাবলিক রেপিউটেশন সন্বদ্েও 

খবর নিতে হবে। 
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করবেই। শিক্ষকর! রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে এই লমন্তার সহজ সমাধান 
হবে। রাজনীতির হার] মালিক শ্রমিকদের মত শিক্ষক ছা সমস্যা জটিল 

করা৷ অনুচিৎ। 

[পত্বীদের অন্তের লেখা বে-আইনী পঙ্জ ও বাড়তি অর্থ উদ্ধারার্থে 
স্বামীর পকেট হাতড়ানোর অধিকার আছে। চতুর স্ত্রীর! স্বামীর জামা 
বদলাবার সমগ্র এই কার্য করেন। অফিস থেকে ছুটি হবার কতক্ষণ পরে স্বামী 
বাড়ী ফিরলে! ; তারও একটি প্রাত্যহিক হিসাব রাখার অধিকার স্ত্রীর 
আছে। 

বিবাহের পূর্বে উভয় পক্ষের ভাঁক্তারী পরীক্ষার সার্টিফিকেট প্রয়োজন । 
নচেৎ রোগগ্রন্থদের সংস্পর্শে তার! বংশ পরম্পরায় বিন! দোষে ভূগে। এজন 

বাধ্যতামূলক আইন গ্রনয়নের প্রয়োজন আছে। যৌনজ রোগ নিরাময়ের পুবে 
সন্তান প্রসব হলে তার অন্ধ হওয়ার সম্ভাবন]। ] 

এক শ্রেণীর স্থবিধাবাধধীনীর1 আপনাকে ছি'ডে ছিডে খাঁবে। গৃহ মাম 

গোত্র হীন নিল্লজ্জদের বেলাল জীবন যাপন সম্ভব | মান অন্মান জ্ঞানী গৃহাদির 
অধিকারী প্রতিষ্ঠাবানরাই ব্র্যাক মেইলভ হুন। নিল্লজ্জ কর্ম ও গৃহহীন মামুলী 
ব্যক্তির! কিন্ত ওদেরই উল্টে ব্লাক মেইলিঙও করে। এগুলি সম্বন্ধে সচেতন 

হয়ে ভন্তরজনদের আত্মসংবরণ করে স্ভাষা পথে জীবন ভোগ করা৷ উচিৎ। এক 
শ্রেণীর হিহ্রিয়৷ রোগিনী সামান্ত আস্কারাতে কিংবা বিনা আস্বারাতে নির্দোষীর 
পিছনে ধাবিতা হয়ে তাদের জীবন অতিষ্ট করে । [ কোনও কোনও তরুণরাও 

এই আরোগ্য-যোগ্য রোগে ভোগে ] এদের থেকে সাবধান হওয়। উচিৎ হবে। 

উধধ প্রয়োগে কিংবা বারংবার অপমানে এদের আত্মসন্থিৎ [ 10170815616 ] 

ফিরে। 

সপ্তদশ অধ্যায় 

৷ অপরাধী সমাজ 

পক্ষী একটি অহিংস জীব, কিন্তু কুম্তীর একটি সহিংস জীব। কিন্ত--তা 
সত্বেও উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক আছে । কুভ্ীর মুখ ব্যাদন করে ও পক্ষী 
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এ মৃখ গন্রে ঢুকে ফট 'তক্ষণ করে। এতে পক্ষী ক্ষুধা মুক্ত এবং কুস্তীর কীট 
মুক্ত হয়। 

উপরোক্ত রূপে মঙ্স্য সমাজেও মধ্যে মধো অপরাধী ও নিরপরাধীদের 

পারম্পরিক সাহাধা দেখা! গিয়েছে । ক্ীব সমাজের বহু অভ্যাস মন্ুস্তয সমাজে 

পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে | কিন্তু উহ! অতি গোপনে লোক চক্ষর অস্তরালে ঘটে 

থাঁকে। নিরপরাধী ব্যবসায়ীদের নিকট অপরাধীর। আজও অপহাত দ্রব্যাদি 
বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে। কামার প্রভৃতির সহিত এদের সহযোগিতা 

আজও আছে। সেদিনও কলিকাতায় জনৈক সি'দেল চোর বোম্বাই থেকে 

অর্ডার দিয়ে ১*২ প্রকার ভাঙন যন্ত্র আনিয়েছিল। (2 

“পল্পা নদীতে হিমারে এ বন্দীরুত অপরাধীকে গ্ামর। সদয়ে আনছিলাম। 

হঠাৎ সে উলন্দনে হাত-কড়ি শুদ্ধ মাঁথা সহ দেহ'ট। হ্রিমারের দ্বিবালের গোল 

ফোকরে চুধিংঘ মাছের মত পিছলে নদীর মধ্যে পভলে! | আমরা বুঝলাম হাতে 
হাতকতি ধাকাঁতে তার মলিল সমাধি হলো । কিন্তু কিছুর্দিন পরে ওরই 

মত কার্ধপক্ষতিতে জেলাতে দি দেল চুরি সুরু চলো। 
হাতকডি শ্বদ্ধ হাতের এবং পায়ের াহায্যে ভূব পাতারে সে নদীর এপারে 

উঠেছিল। দূর হতে কামারের হাতুড়ীর আওযাজ শুনে সে বুঝে ষে নিকটে 
কামারশালা আছে। সে ছুটে কর্মশালাতে আমে ও কামারের উদ্ত 

হাতুডীর নিয়ে হাতকডি শ্রদ্ধ হাত রাখে। অগতা। কর্মকার নীরবে এ 

লোহার চাতকডি কেটে দেয়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এনে একট] চুরি করে 
সে এ কামারেব খণ পরিশোধ করে স্ব কর্মের জন্য স্ব স্থানে ফিরে এসে 

ছিল। 

এখানে বক্তব্য এই ঘষে চিরাচরিত প্রথ। মত গ্রামীণ কামার'র। অপরাধীদের 
সি্কাটি তৈরী করে দিতে ও তার্দের হাতের লৌহ বলয় ছিন্ন করতে বাধ্য 

থাকে। 

[ আজও--জেলের বাইরে ও ভিতরে নিরপরাধী সমাজই অপরাধীদের 
ভরণ পোষণ করে থাকে । ওর! বাইরে ঘাঁদের অর্থাপহরণ করে তাদের অর্থেই 

জেলে ওর! জীবন নির্বাহ করে । ] 
ভারতীয় অপরাধী সমাজে কর্মগত জাতিভেদ প্রথ। অত্যন্ত প্রকট । উহ 

(0 অপরাধী বাবসারীরা আঞ্জও ভেঙ্গাল দ্রবা তৈরিতে. বিজ্ঞানী প্রস্থৃতি'দের সাহাযা 

গ্রহণ করে । 



৩৪৪ অপরাধ-তত্ব 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে বিশেষরূণে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে । এদের মধ্যে 
পরিদৃষ্ট কর্মগত জাতিভেদ্ বুঝতে হলে সভ্যসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে 
কিছুটা ধারণা থাক চাই। তাই অপরাধীদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভ্ে 

আলোচনার পূর্বে সভা সমাজের জাতিভেদ সঘদ্ধে সংক্ষেপে কিছুটা বলবে! | 
তবে--সভ্যলমাজের জাতিভেদদ থেকে অপরাধী সমাজের জাতিভ্দে হু& হয়েছে 

কিনা, তা! উপলব্ধি করার জন্ত অবশ্ত গবেষণার একটি উৎরষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে 

বলে আমি মনে করি। 

অপরাধী সমাজের মত সাধারণ সমাজেও জাতিভেদ দৃষ্ট হয়। উভয় 
সমাজের জাতিভেদের তুলনামূলক আলোচনার জন্ত সভ্যসমাজের জাতিভে্ 
সম্বন্ধেও অবহিত হতে হুবে। 

ঘ্বরোপের উপরের তলার মেথরদের সহিত নীচের তলায় মেথরদের 
খানাপিনা ও বিবাহার্দি নেই। অন্তত্র অর্থনৈতিক জাতিভেদ অত্যন্ত প্রবল। 

কলিকাতায়_ চর্মকারদের মধ্যে বুট নির্মাতাদের সহিত চটি নির্মাতাদের 
বিবাহার্দি হয় না। ভারতে তথাকথিত কাই হিন্দুদের মধো যত শ্রেণী [জাতি] 

আছে, সিডিউলদের তদপেক্ষ! বেশী কা দেখা যায়। তার্দেরও মধ্যে আস্ত- 

বিনাহ খানাপিনা নেই।' তবু অধথ! ব্রিটিশর1 হিন্তু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও 
নিডিউলে বিভক্ত করেছে। মুগ্লিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহন “এয়ার টাইট' শ্রেণী 
ও উপশ্রেণী আছে। বামুন থুষ্টানর৷ আজও বিবাহার্থে বামুন থৃষ্টান খোজে। 

পশ্চিম মুঙ্গিমরা পুরবীয় মুঙ্গিমদের ছোট জাত মনে করে ওদেরকে তাদের 
হোটেলে ঢুকতে দেয় ন!। নিকারী মুক্লীম ও চিত্রকর উপাধীর মুগ্লিমরা 

তারকেশ্বরে হত্য। দেয় বলে মুষ্লিম সমাজে কিছুট|। ছোট রূপে বিবেচ্য। কিছু 

গুরুবাদী মুঙ্গিম মুঙ্সিমরূপে শ্বীরৃতি পায় না। পাঠান মুক্সিম ও হিন্দুরাজপুতর। 
নিজেদের সমগোত্রীয় ভাবে। 

প্রকুচপক্ষে কিন্ত ভারতে জাতিভেদ নেই । কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসী হওয়। 
মাত্র তার 'মারনেম' তথ। পদবী থাকে না! । সেই ব্যক্তি সিডিউল প্রেণীর হলেও 

ব্রাহ্ষণের তার পদ ধুলি নিতে বা তার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেতে আপত্তি নেই। 
ভারতীয় প্রিন্দেস তথা রাজন্তবর্গেরও কোনও জাতি নেই। তাদের যধ্যে 

খানাপিনা ও আতস্তবিবাহতে কোনও বাধ। নেই। ভারতীয় প্রকৃত অপরাধী ও 

বেশ্ঠাদের সম্পর্কেও তাই বল৷ চলে। যে কোনও জাতীয় ব্যক্তি রাজা ফকীর 

সন্ন্যাসী অপরাধী ও বেস্তা হওয়। মাত্র ভাদের জাতিগত অস্তিত্ব থাকে না। 
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হিটলারের মতে আর্ধদের সহিত অনার্ধের রক্তের মিশ্রণের পরিমাণ মত 
জাতিতে স্থ্টি। অতএব হিটলারের মতে ভারতে আরও একটি এরিয়ান 

ইনভেসনের প্রয়োজন ছিল। কাহারও মতে গৃহীত বৃতি অন্্যায়ী উচু নীচু 
শ্রেণীর ও উপশ্রেণীর হুষ্টি হয়েছে। প্রকূতপক্ষে ভারতীয়দের জাতিভেদ কর্মগন্ত 
পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে ৃষ্ট হয়। 

ব্রাহ্মণের বৃত্তি সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছর ছিল বলে ভার! সর্বোচ্চ শ্রেণীরূপে 

বিবেচিত হুতেন। ঝিষ্ঠা পরিষ্কারকরা৷ পরিচ্ছরতার দিক হতে সর্বনিয়ে 

অধিঠিত রূপে বিবেচিত হতেন। (9 
কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই ষে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণদের কতিপয় ব্যক্তি কাকে 

বেশী পরিচ্ছন্ন কাকে বা কম পরিচ্ছন্প বলেছেন তার উপর নির্ভর করে, 

বিশাল হিন্বু সমাজকে রাজনৈতিক কারণে কৃত্রিমভাবে ব্রিটিশরা বছ ভাগে 
বিভক্ত করে গিয়েছেন । 

[ তৎকালে বিডি শিল্পীর। পৃথক পৃথক পল্লীতে বাস করতে।। শিল্প শিক্ষ। 
ঘরোয়ান! রূপে রক্ষার্থে বিবাহাদি নিজেদের মধ্যেই করেছে। ধারে ধীরে 
উহা। শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছিল। ] 

উপরোক্ত জাতিভেদের সহিত অপরাধী মমাল্সের জাতিভেদের যথেষ্ট প্রতের 

আছে। অপরাধীরা তাদের শ্ব ন্ব কর্মে প্রযুক্ত দক্ষতা ও সাহসের ক্রম মস্ত 
নিজেদের মধ্যে উচু নীচু জাতিভেদের হ্ট্টি করেছে। এইদিক থেকে 
নিরপরাধীদের জাতিভেদ অপেক্ষা অপরাধীর্দের এই কর্মগন্ত জাতিভেদ উতৎকষ্ট 

ও যুক্তিসঙ্গত প্রতীত হবে। 
খানাপিনা মেলামিশার মধ্যে এদের জাতপচ পরিবন-যোগ্য হয়ে খাকে। 

এদের মধ্যের জাতিভেদ ওদের কম বেশী হিম্মতমত “প্রাপ্য সম্মানের* উপর 

নির্ভরশীল। 

[ ভারতে রাজ্ন্তবর্গের ও সঙ্গ্ানীদের কোনও জাতি নেই । এই রাজন্ত- 

বগদের আস্তর্জাতিক বিবাহে কোনও বাধা নেই। অন্তদ্িকে--ষে কোনও 
জাতির লোক সন্যাসী হওয়া মাত্র ব্রাঙ্মণরাও তাদের প্রসাদ ও পদধুলি গ্রহণ 
করে। 

(৫) মেখরদের অপেক্ষ! সকারদেব, চমকা রদের অপেক্ষা! কুদ্তকারষের, কৃম্তকারদের অপেক্ষা 

কঞকারদের এবং কর্মকারদের অপেক্ষা তন্তবায়দের এবং তস্তবারঘের অপেক্ষ বর্ণকারদের বৃদ্ধি 

তথা করে পরিচ্ছন্নত। বেণী থাকাতে এক প্রেণীৰ উপরে তঘনুষাষী অন্থ জ্রেণীটি স্থান পেয়েছে । 
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অন্থুরূপভাবে ভারতে অপরাধী ও বেস্তাদের কোনও জাতি নেই। 
অপরাধীদের শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভেদ তাদের উচ্-নীচু কর্ম ও কম বেশী হিম্মতের 
উপর নির্ভর করে। 

[ রাজ। ও লাধুদের মত বেস্তা ও অপরাধীর! তাদের জন্মস্থত্রে প্রা পদবী 
ত্যাগ করে। মনুস্ত শিশুদেরও কোনও জাতি বা! বর্ণের ধারণ থাকে ন]। 

অপরাধী-সমাজ-_বিশেষ করে ভারতীয় অপরাধী-সমাজ বহুলাংশে বর্তমান 
হিন্দু সমাজের অনুকরণে গঠিত । এই বিশেষ সত্যটি এদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
মেলামেশ। করে আমি অবগত হয়েছি। হিন্দু সমাজে যেমন হ্থ স্ব কর্মরীতি বা 
বাত অঙ্থযায়ী উচ্চ-নীচ সপ্রদায় নির্দিই হয়, অন্ুরূপ-ভাবে অপরাধী-সমাজেও 

অপকর্মের স্বরূপ অনুযায়ী অপবাধীসকল উচ্চ বা নিষ্ন শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। 
সাধারণভাবে [ পেশাদারী ] ডাকাতগণ [বোধ করি খুনেরাও ] সবাপেক্ষ। 

অধিক সশ্বান পেয়ে থাকে । ভারতীয় অপরাধী-সমাজেব এব৷ ব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় । 

অপরাপর অপরাধীরা এন্দেব বীবদ্বের জন্য রাজার গ্ায় সম্মান করে। ফাসির 

নময় কখনও কখনও কয়েদীদেব ঘাতকদের সাহাষ্য করবার জন্ত আহ্বান কব! 
হয়। এমন কি, যার! জল্লাণদের সাহাধ্য করে তাদের মেয়াদেরও কিছুদিন 

মকুব করা হয়। কিন্ত ত! সত্বেও কোন অপরাধীই এই বিষয়ে ভার্দেরকে 

সাহায্য করতে রাজি হয় না। খুনী ডাকাতদের প্রতি অপরাধীদের অবিচল 

ভক্তিই এর কারণ। এই খুনে এবং ডাকাতদের পরইসি'দেল চোর বা বারগ্নারব। 

সম্মান পাযস। এই সি্দেল চোবদেব পর সম্মান পায় ষে সকল চোর রাস্ত। 

থেকে হার প্রভৃতি ছিনিয়ে নেয়। অপরাধী-সমাজে ছি চকে চোর এবং ঠগীদেব 

স্থান সবার নিয়ে। আমি একজন তালাতোড়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ঢম 

হাওড়ার অমুক চোরকে চিনে কি'না!। প্রতুযুত্বরে তালাতোড় চোর বিরভির 

দহিত বলেছিল, 'ন। না। ওতো ছি'চকে। ওদের সঙ্গে আমরা মিশি না 1, 
এইসকল শ্রেণীর অপরাধীই [ হিন্দিতে এর। বলে_-ই তে বত ছোট কাম ] 
নানীর উপর তার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে অত্যাচারীদের অন্তরের সঙ্গে স্বণা কবে। 

বলাৎকারক বলে কাউকে জানতে পারলেই অন্তান্ত অপরাধীর! তাঁদের পায় 

মারধোর করে থাকে । অপরাধী-সমাজে বলাৎকারকদের কোনখ রূপ সম্মান- 

জনক স্থান নেই। প্রকৃত অপরাধীদের সম্বন্ধে এ কথা বিশ্যেরূপে প্রযোজ্া। 

ভারতীয় অপরাধী-সমাজ সন্বদ্ধে নিম্নের বিবৃতিটি গ্রণিধানযোগ্য। 
“কোনও এক ব্যাপাবে লিপ্ত থাকায় আমি কয়েক বৎসর জেলে থাকি। 
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একদিন জেলের একটি উন্মুক্ত স্থানে একজন খুনে ডাকাতের সহিত আমি 

কথোপকখন করছিলাম । হঠাৎ আমি লক্ষা করলাম, সে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে 
দাঁড়িয়েছে । সেই সময় সামনে দিয়ে একজন ছি'চকে চোর যাচ্ছিল। খুনে 

ডাকাতটি তার গালে বিরাশি সিকার একটা চড় কমিয়ে দিয়ে বললো,--এ | ! 

আমি একজন খুনে ডাকাত, বারো বছর আমি জেলে আছি। তুই বুক চিতিয়ে 
আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিস] এই সময় একজন সিদেল চোর সেখানে এনে 

দাড়াল। খুনে ডাকাতটিকে নমঞ্কার জানিয়ে সে বলল, “হুজুর ! দিন 

বেটাকে আরও ঘ! কতক । ছি'চকে বেটার বড্ড আম্পর্ধ। হ'য়েছে ।' এতক্ষণে 

আনল বিষয়টি আমার বোধগম্য হয়। ভারতীয় অপরাধী-সমাজে এইরূপ 

জাতিভেদের প্রভাব দেখে আমি নবিশেষ আশ্চ্যান্বিত হই ।” 
এই সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়। যাক। কিছুকাল পূর্বে কোনও 

একডি খ/ংপারে সংশ্লিষ্ট থাকায় কোনও এক ভত্র যুবককে হাজতে পাঠান হয়। 

হাজত থেকে বেরিয়ে এসে আমার নিকট সে এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়। 

বিবৃতিটি নিয়ে তুলে দেওয়া হ'ল । 
“হাজতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নেকগুলি পুরান চোর আমাকে ঘিরে 

দাড়ায়। তাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আমি বহু সহম্র টাকা মেরে 

মেখানে এসেছি। তারা অধাচিতভাবে আমাকে অনেক উপদেশ দেয় এবং 

পুলিশের কাছে কোনওরপ স্বীকারোক্তি করতে এর। আমায় মানা করে দিয়ে 
জেলের পথ স্থগম না করার জন্য তারা আমাকে মাবধান করে দেয়। আমি 

জানাই যে, তাদের এই সব ধারণ। হুল। কিন্তু তার ত৷ বিশ্বান করে ন|। 

আমি সকলের দর্শনীয় বন্ত হয়ে উঠি। একজন এগিয়ে এসে বলে-__-“থোড়া প! 
দ্বাবায়গ। হুজুর 1 আপ, খড়ি ঘরকে। লেঁড়কা। কয়রোজ আপকে। বন্ুৎ 

তখলিফ. হোগা ।' এদের মধ্যে একজন রাস্তার চোর ছিল। আলাপ করে 

জানতে পারি ষে তার কাঞ্জ হচ্ছে হার ছিনিয়ে নেওয়।। আমি তাকে জিজ্ঞাস 
করলাম, সে কখনও কোন বাড় থেকে চুরি করেছে কিনা। উত্তরে দে বলল 
_না, হুজুর! ওসব বড় ছোট কাজ। ধরা পড়ে যাবো । আর লোকে 

মনে করবে যে আমি ঘটি-বাটি চুরি করতে গিছলাম। এতে আমার ঝুটমুট, 

বদনাম হতে পারে । সে আরও বললে ধে+ জুতা-চোরর। তাদের সমাজের 

মোপানের সর্ব নিয় ধাপের মহাত্বণ্য মানব । তাই এক জুতা-চোরও অন্ত জুতা- 
চোরের কাছে নিজের দ্বরূপ প্রকাশ করে না। তাই-_যেখানে এক জুতা- 
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চোর কাজ কবে লেখানে অন্ত ভূতা-চোর জানা-জানি হওয়ার ভয়ে আসে না 
অপরাধীদের ক্লাব-ঘর যখা।--চও্ধানা, বেস্তাবাড়ি গ্রভৃতিতে এরা ঢুকতে পারে 

না। কোনও মহা হল্লোড়ে এদের নিমন্ত্রণ হয় না। 

গল শহর ওয়াযযারশদ। প্রতারনা, 

টি ১৩ শপ ও টি আস 
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এই চোরটি চুরি করার কায়দা-কানুন সম্বন্ধে আমাকে অনেক গল্প করে; 
এবং সে তার গালের ছুই কবির মধ্যে ছুইটি বড় বড় থলি দেখায় । গালের এই 
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থলি দুইটির মধ্যে সে সাময়িক ভাবে ভ্রব্যাদি লুকিয়ে রেখে থাকে । গালের 
মধ্যে এই লব খনি চুণ মাখানো ছড়ির সাহায্যে তার নিজেরাই তৈরি করে। 
এদের কেউ কেউ আবার ছোট ছোট আনি, ছুয়ানি গিলে ফেলে সেগুলি 

পরদিন বাহের "পর বিষ্ঠ। খুটে বার করে নেয়।” 

এই ধরনের জাছিভেদ এদেশে আমি [ প্রকৃত] অভ্যাস-অপরাধীদেরই মধ 

অধিক দেখে থাকি। [ গ্রকৃত ] স্বভাব-অপরাধীর। কিন্ত এইসব জাতিভেদের 

ধার দিয়েও যায় না। অপরাধ নিয়েই অপরাধী-সমাজ তৈয়ারি। কিন্ত 
অপরাধী-সমাজেও আবার অপরাধ আছে। অপরাধীর্দের কাছে একমান্ 

অপরাধ হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা এবং বলাৎকার। [ বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত 

এদের মধ্যে ছুরি মারামারি হয়। ] আমি বহু বৎসর যাবৎ বন্ধ ভারতীয় 

অপরাধীর রীতি-নীতি সাক্ষাংভাবে অবলোকন করে এই সত্যে উপনীত 

হয়েছ" এই কারণে এদেশের হাজতে কোনও বলাৎকারক আসামীকে 

আজও পুরান! পেশাদারী চোরদের সহিত রাখ যায় না। কারণ পুরানো 
চোররা কাউকে বলাৎকারক-বূপে জানতে পারলে প্রায়ই মারধর করে থাকে । 

এদেশের একপ্রকার ডাকাতির সহিত বলাৎকার অপকার্য অবশ্ঠ দেখা 

গিয়েছে। এর কারণ এই যে, এই শ্রেণীর ডাকাতর প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী 

হয় এবং এদের ব্যক্তিত্ব থাকে সাধারণ মানুষের স্তায়। কিন্তু এদেশের বু 

তালাতোড়, চোর, প্রবঞ্ণক প্রভৃতি অতিদক্ষ অপরাধীরা প্রায়ই ব্যক্তিত্বের 
পরিবর্তনসহ প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে । এইজন্য এর! বলাৎকার এবং বিশ্বাস- 

ঘাতকতাকে সমভাবে ঘ্বণ। করে। এই উভয় শ্রেণীর অপরাধীরাই এই বিশ্বাম- 

ঘাতকর্দের অত্যধিকরূপে ত্বণা করে। বিশ্বাসঘাতকরা এদের উভয়ের কাছে 

সর্বদাই বধ্য ও শান্তিযোগা । প্ররূত পেশাদারী শ্পরাধীরা অপবর্ষকে পেশ! 

বা ব্যবসা মনে করে। এইজন্ত কর্মস্থলে কোনও প্রকার নারীঘটিত বেল্লিকী 
কার্ষে প্রশ্রয় তার! কখনও দেয় না। হ্বভাব-অপরাধীর! প্রায় আদিম সমাজের 

মত হয়ে থাকে । এইজন্ত তাদের ধর্ম-বিশ্বাসঙ আদিম সমাজের অন্থরূপ। 
সকল দেশের ত্বভাব-অপরাধীর! প্রায় এক প্রকারেরই হয়ে থাকে । কিন্ত 
বিভিন্ন দেশীয় ধর্ম-বিশ্বাস সেই সেই দেশীয় অভ্যান-অপরাধীদের বিশেষরূপে 
প্রভাবান্বিত করে। এদেশের অনেক ডাকাতালকে অপকর্ষের পূর্বে 
কালীপৃক্তা করতে দেখা গেছে । অনেক অপরাধীকে সফলতার জন্তে ঠাকুর- 
দেবতার কাছে মানত করতে কিংব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেও দেখা গেছে। 
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তাদের অন্তনিছিত নৈতিক অনাড়ত] এবং স্বার্থপরভার জন্কেই তায়। ঈশ্বরকেও 
ভাদ্বের অপকর্মের মছিত জডাতে দ্বিধাবোধ করে না। কারো কারো আবার 

ধারণ! হয় যে, অপরাধীদের ঈশ্বর এবং নিরপরাধদের ঈশ্বর___ছু'জন আলাদা 
ঈশ্বর| 

এদেশে আবার এমন অপরাধীরও সন্ধান মিলে যারা অপরাধ করে 

বণে,কিস্ত তাদের সেই অপকর্মের জন্তে সব সময়ই তার! শাস্তির প্রতীক্ষা করে । 
কোনও এক ভারতীয় অপরাধীর ধারণ! হয়, তাকে মিথ্যে করে জাল মামলাতে 

ফাসান হয়েছে। কিন্তু এজন্য তাকে কিছুমাত্র ছুঃখিত ব। ক্রোধান্বিত দেখ। যায় 

না। এই সন্বদ্ধে জিজ্ঞাসা করলে পে বলে, “দেখুন, এই ষ্বামলায় 

আমাকে মিথ্যে জভান হয়েছে বটে, কিন্ত এর পূর্বে এমন অনেক অপরাধ আমি 
করেছি ধার জন্তে আমাব কোন সাজ! হম্র নি। যাই হোক অল্পের মধ্যে দিয়েই 

আমার পাপটুকু ক্ষয় হয়ে গেল।” এই ধরনের অপরাধীর! সর্বদাই শাস্তির আশঙ্কা 
করে এবং সেই জন্য তার! গ্রস্ততও থাকে । কিন্ত তা সত্বেও সহঙ্গাত 

অপস্পৃহার কারণে তার! বারেবারে অপকর্মই করে থাকে। এদের দৈহিক পীভন 
করলে এর! চেঁচায় ও গালি দেধ, কিন্তু এপ ব্যবহার তারা করে তার্দেব 

দৈহিক পীভনঙ্গনিত বিরক্তির জন্য । দৈহিক পীডনের অবসান হওয়া.মাআ এবা 
বেশ নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্প হয়ে উঠে । এরা মনে করে যে, এদের ঘ। কিছু প্রায়শ্চিত্ত 

বাকি ছিল তা তাদের দৈহিক পীভনের উপর দিয়ে কেটে গেল। ভারতা'য় 

প্রাথমিক অপরাধীদেরই মধ্যে এরূপ হনোবৃত্তি বিশেষরূপে দেখা যায়। 

1বভিন্ন অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস দেখা গেলেও কোন কোন 

অপরাধীদের-_বিশেষ করে গ্ররুত অপরাধীদের মধ্যে ধর্মাধর্মের জান লেশমাত্রও 

থাকে না। অভ্যাম-অপরাধীদের এই ধর্মবিশ্বান ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার 

সঙ্গে গোট। অপরাধী-সমাজের কোনও সম্বন্ধ নেই। কারণ প্রত অপরাধীদের 

 দ্বলগুলি দলের দন্ত জাতিধর্ম নির্বিশেষে লোক সংগ্রহ করে। এদের দঞ্সগত ধর্ম 

বলতে একমাজ্জ অপকর্মকেই বুঝায় । এই দিক দিয়ে এর] এক ধর্মাবলম্বী ও এক 

জাতি। অপরাধী সমাজ একমাত্র বলাৎকার, অপকর্ম ও বিশ্বাসঘাতকতাকেই 

অপরাধ বলে স্বীকার করে। 

এই বিশ্বাস ঘাতকত। অপরাধীর্দের চক্ষে একটি ক্ষতিকর অপরাধ । 

কোনও শাস্তিরক্ষক ধদি কোনও দাগী চোরকে মিথ্যে কেসে ফাসিয়ে 

ছেলেও পাঠায় তা সত্বেও সে সেই শাস্তিরক্ষকের গ্রতি কোনওরূপ বিহেষ 
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পোষণ করে না এবং অপরাধীটি মেট। তার এক স্বাভাবিক পরিণতি বলে 

মনে করে। কিন্তু সেইশাস্তিরক্ষকটি ধর্দি তার কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে পরে 
আবার তাকে গীড়ন করে তা'হলে প্রকৃত অপরাধীর। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তাকে 

গালিগালাজ করে। এমন কি, তাকে সে এ'জন্ত ছুরিকাঘাত 
করলেও করতে পারে । কোনও সাক্ষী এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলেও 

এর! ক্রোধাদ্বিত হয় না! এবং নিবিকারচিত্তে তাদের কাণগ্ডকারখানা ভার 

উপভোগ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমি এদের কাউকে উপহাস কার বলে 

উঠতে শুনেছি, “বাঃ বাঃ! বেশ! গাইছে। ভালোই ।, কিন্তু সাত্য সাক্ষীও 

যদি তাদের নিকট থেকে ঘুষ নিয়েওতার্দের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলেতা*হলে এই 

বিশ্বামঘাতকতার জন্ত এদের তারা শান্তি দেয় | এরূপ বিশ্বামঘাতকতার জন্ত 

এদের নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই খুনখারাপি হয়| এই বিশ্বাসঘাতকত। নিবারণের 

জন্য এর! গপচর নিযুক্ত করে। প্ররুত অপরাধীদের কাছে কারাজীবন একটি 
অতি সাধারণ ব্যাপার । এইজন্ত তার! কোনও অবস্থাতেই কুদ্ধ ব! স্কুধ হয় না। 

এইজন্ত জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় অপরাধীকে পুলিশ অফিসারকে 

মেলাম করতে দেখি । এইখানে ভারতীয় অপরাধীদের এবং মুরোগীয় অপরাধী- 

দের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখ। যায়। কলিকাতার কয়েকটি কনস্টেবল স্ট্যাবিঙ 

কেসের তদস্তকালে এই সত্যটি আমি বিশেষরূপে অবগত হই। এই ক্ষেত্রে দেখ! 

গেছে যে পয়ম। বা ঘুষ খেয়েও এ সকল অপরাধীদের ধরার জন্তই তার! ছুরি- 

কাহত হয়েছিল । পয়স! বা ঘুষ ন| খেয়ে এদের যারা তাদের উপর অহেতুক 
উৎগীড়ন করেছে তাদের কিন্তু প্রকৃত 'পরাধীরা স্থবিধা পেয়েও কোনও 

ক্ষতি করেনি। * কারণ তার! মনে করেছে যে তারা এতদ্বার1 তাদের কর্তব্য 

কর্মই করেছে। [ ইহা! অবন্ত সকল অপরাধীর সন্বদ্ধেই প্রযোজ্য নহে । ] গ্ররূত 
অপরাধীদের এই স্বভাব সম্বদ্ধে নিমের বিবরণটি প্রণিধানযোগ্য। 

“ছুটি নিয়ে মোটর বাইকে দেশে যাচ্ছিলাম ! টিটাগড়ের নিকট এক জায়গায় 

এসে ধাকা খেয়ে সাইকেলটা বিগড়ে গেল। আশে-পাশে কুলি মন্ুরের ভিড় 

ভ্বমে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পথিপার্থের একটা মাংসের দোকান থেকে 

মাংস-কাঁটা ছুরি হাতে জোড়ানাকোর প্র।স্ধ বদমায়েস গু) *নেমে আসছে। 

* প্রহারে এর! কখনও কখনও বিরক্ত এবং তুদ্ধ হলেও দৈহিক অসাড়তার অন্ত প্রকৃত 

অপরাধীর! কখনও কষ্টবোধ করে না ] বরং এতে তার! খুব আরাম বোধ করে বহু ক্ষেত্রে খুশি 

যনে নীরব থেকেছে। 
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লোকটাকে বহ্কষ্টে আমর! শায়েস্তা করি। তাকে আমরা জেলেও পাঠাই। 
শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে লোকটা কলকাতা ছাড়ে । এই বেপোট জায়গায় তাকে 
দ্বেখে আমি শিউরে উঠলাম। ভাবলাম দিল বুঝি সাবড়ে। অপরাধীটি কিন্ত 
আমাকে দেখে সেলাম জানিয়ে বলল, “কেয়। বাবুপাহেব ! আচ্ছ! হ্যায় ?' উত্তরে 
আমি বললাম, “মআউর আপ, বালবাচ্ছা? অপরাধীটি জিজ্ঞাসা করন-_ 

“নটিনবাবু ধিন্দা হায়? উত্তরে আমি বললাম, “উ ত' বদলি হে। গিয়। হায়। 

আপ চলিয়ে না আভি লোটকে।” অপরাধীটি উত্তর করল, “নেহি হুজুর, 
আপু লোক বহুত জুলুম কিয়।। হাম্ ইহিপরই আচ্ছা হযায়।” এর পর অপরাধীটি 
নিজেই মিস্থি ডেকে এনে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে । শুধু তাই নয়। 
মে আমাকে পুনঃ পুন আদাবও জানায় ।” 

প্রকৃত অপরাধীর। শেষের দিকে কি ভাবে জীবনধারণ করে ত। নিয়ের 

উক্তিটি থেকে বুঝা যাবে | এদের ব্যক্তিত্বের আমূল পবিবর্তনেব জন্যই এইরূপ 

হয়ে থাকে । বহু প্রত অপরাধীর জীবনী পর্যালোচনা করে আমি এই দিদ্ধাস্তে 

এসেছি। 

পৃথিবী তাদের কাছে বারেক কারাগমন এবং বারেক বেশ্ঠা-সভ্ভোগ ছাড। 
আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পৃথিবীতে আদার তাদের একমাত্র উদ্দেশ কিছুদিন 
বেস্তা-সভ্ভোগ, মস্তপান ও জুযাখেলার পর কিছুদিন কারাবরণ করা। তাদের 

কায়াবরণ একট। নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার । মুক্তি বা স্বাধীনতাকে 
তার। তাদের ছুটির দিন মনে করে। তাই এই দিন কয়টিকে তারা উপভোগ 

করে। নেই সঙ্গে তার! খায়দায় ও স্ফৃতি করে। নাবিকের! যেমন তাদের 

আট মাসের উপার্জিত অর্থ তিন দিনেই শেষ করে, সেইরূপ প্ররুত উৎকট 
অপরাধী মাত্রেই অপকর্ষের পরদিনই তা ব্যয় করে দেয়। এর! এদের এই 
ছুটির শেষ দিনটির জন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে । তার! জানে ভাদের ছুটির 
দিন কয়টি একদিন শেষ হবেই এবং শীপ্র তারা ধরা পড়ে জেলে যাবে । আমাৰ 
মতে এইরূপ ধারণ। নিয়েই তার! নিয়ত বান করে ।” 

এইক্ষপ যনোবৃত্তি বিশেষ করে আমর! প্রত ব1! উৎকট অপরাধীদেরই 
মধ্যে দেখে থাকি | কোনও কোনও অপরাধী জেল থেকে বার হয়ে পুনরায় 
অপরাধ করে, কেবলমাত্র জেলে ফিরে আসবার জন্তে। প্রাথমিক" অপরাধীর! 
সম্ভবতঃ এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় না। বরং ভার! প্রাণপণে ঠকয়েদকে 
এড়িয়ে কাজ চলবার চেষ্টা! করে থাকে। 
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অপরাধীর! সমাজের মধ্যে পরগাছা-সমাজ। এ কথ! আমি পূর্বেই বলেছি। 
মাছ্ষের দেহ থেকে প্রতিদিন যেমন কিছু কিছু ক্ষয়িত অংশ বার হয়ে যায়, 
তেমনি যুগ যুগ ধরে সভ্য সমাজের নষ্ট অংশসমূহ সমাজ হতে বার হয়ে এসে 
অপরাধী-সমাঁজের সৃষ্টি করে। এই কারণে প্রতিদিন সভ্য সমাজ হতে কতিপয় 

পুরুষ এবং কতিপয় নারী বেরিয়ে এসে যথাক্রমে চোর ও বেশ্তা হয়। সভ্য 

নমাজের প্রারস্ত হ'তে আজ পর্যস্ত সকল দেশের পক্ষে এই বিশেষ সত্যটি 

প্রযোজ্য | দেশ বিশেষের পরিস্থিতি ও সমাজ-ব্যবস্থা। অনুযায়ী ও দেশ ভেদে 

এদের সংখ্য। কম বা বেশি হয়। 

মধ্যযুগের কঠোর শাসন প্রকৃত অপরাধীদের প্রারস্তেই বিনষ্ট করত। গ্রাম 
বহুল পৃথিবীর মধ্যযুগীয় সভ্য মানুষ প্রকৃত অপরাধীদের মানব-দানব মনে 
করত। কখনও কখনও ব। তারা তাদের শয়তান মনে করে নিহতও করেছে। 
ক্ারচ্ের নধাযুগে ম্বভাব-অপরাধী মাই বধ্য ছিল। এখানে অভ্যাস-অপরাধী- 
দেরও সাধারণতঃ হাত কেটে দেওয়া হত। এসব কারণে মানুষ সাধারণতঃ 

অপরাধ-মুখি হতে বাধ্য হ'ত। 

কেবলমাত্র প্রাথমিক অপরাধীর! গ্রামবাসীর চোখ এড়িয়ে কোনরূপে 

অব্যাহতি পেত ব'লে অন্গমিত হয় । এই কারণে এ সময গ্রামের মধ্যে তারা 

বান করতে পারে নি, আজও তার! গ্রামের মধ্যে বাস করতে পারে না; বিশেষ 

করে এদেশে__কারণ ভারতীয় গ্রামবাসীর! নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত। রামায়ণ, 
মহাভারত, যাত্রাগান, কথকথ। ও পুতুল নাচ নিরক্ষর ভারতীয় গ্রামবাসীদেরও 
স্থশিক্ষিত করে তুলে। বল। বাহুল্য ষে, এদের নৈতিক শিক্ষার তুলন! হয় না। 

শহরে চোর ও বেশ্তাদদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। শক্তিশালী সমাজ- 
ব্যবস্থার অভাবে শহরের অপরাধীর] বহুগুণে নিরাপদ | গ্রামের কঠোর সামাজিক 
গ্রতিক্রিয়া চোর ও বেশ্টাদের তৎক্ষণাৎ বিভাড়িত করে থাকে । এইজন্ত গ্রাম্য 

বেশ্ত। ও অপরাধীর। শীঘ্রই গ্রা্ ছাড়তে বাধ্য হয়। এরা গ্রামের শেষ সীমান্তে 

ব! জঙ্গলে বাদ করে কিংবা ভ্রাম্যমাণ ত্বভাব-ছুর্বত জাতিদের কলেবর বৃদ্ধি করে। 

বর্তমান যুগে বড় বড় শহর স্থষ্টির সঙ্গে অপরাধীদের সকল অন্থবিধা বিদুরিত 
হয়েছে। গ্রামবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এর বড় বড় শহরে এসে আশ্রয় 

নেয়। শহরের বস্তি, বস্তিবাড়ি ও পন্ধিল [ খোলার ঘরের ] বেস্তালয়গুলি ওদের 

একমাহ নিরাপদ হ্বান। বর্তমান যুগে বড় শহরগুলিকে আশ্রয় করে অপরাধী- 
নমাজ গড়ে উঠে। ক্রমবর্ধমান উদ্ভোগ-শিল্পই এ'জত দায়ী। শহরের চণ্ডুখানা 
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ও জুয়ার আড্ডাগুলি এদের ক্লাবঘর এবং বন্তি-বাঁডি, বেস্ঠালয়গুলি এদের 

বাসস্বান। শহরের এই সব আগ্ডার-ওআর্লড ব1 পাভালপুরীর সহিত শহরের 

সভ্য সমাজের কোন সংযোগ নেই । এ'জন্ত গহন সুন্দর বনের ব্যাস্কুলের ভ্ভায় 
প্রকৃত [ উৎকট ] অপরাধীরাও শহরের পাতালপুরী বা! আগার-ওয়ার্লড লমূহে 

নিরাপদে বাস করে। 

প্রাথমিক অপরাধীর! কিন্তু পূর্ব যুগের মত আজও সভ্য মানুষের লহিতই বাস 

করে। এর! একদিক দিয়ে যেমন সভ্য মানুষের সহিত সংঙ্গি্ট থাকে, তেমনি 

অন্তদ্দিকে থেকে এদের কেউ কেউ প্রকৃত অপরাধী-সমাজের সহিতও যোগাযোগ 

রক্ষা করে। এদ্রে কেউ কেউ পরিশেষে প্রকৃত অপরাধীদের পর্যায়ভূক্ত হয়ে 
আসলি শেয়ানাদের' সহিত বেমালুম মিশে যায় । সভ্য সমাজের তখন আর 

এর! কোনও ধারই ধারে না। 

কলিকাতার পাতালপুরী অর্থাৎ কলিকাতার বাঁন্ত, বস্তি-বাভি অগণিত 
বেস্ঠালয়, চ্খানা ও জুয়ার আড্ডালযূহ সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। 

কারণ এই সকল স্কানে মুহুমছু আনাগোনা! করে অসংখ্য অপবাধীর জীবনী 
পর্যালোচনা করে আমি ঘা জেনেছি ব1 বুঝেছি তাই আমি আমার এই থিসিসে 
পঞ্ডিতমণ্ডলীর ও জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করছি । এই সব গ্তালপুরী 
বা আগ্ার-গুয়াল'ড কেবলমাত্র অপরাধীদের আশ্রপস্বল নয়। এইগুলি বিবিধ 

অপরাধীদের জন্মস্থানও বটে। আগ্ডার-ওয়ালড বা পাতালপুরীতে কোনওরূপ 
জাঁত-পচ. | কমুন্থ।লিজম ] বা জাত-বিচার নেই ; ৩1 জাতধর্মনিবিশেষে 

সকলের জন্তই উন্মুক্ত থাকে। 

সম্প্রদাক্ মাত্রেই বু সংলোক থাকে । তার! বিভিন্ন গণের অধিকারী হলেও 

ত্বন্ব সম্প্রদায় দ্বত্ব গণ নিয়েই বিভোর থাকে । কিন্ত এই সব গুণের 

কোনওরপ আদান-প্রদান হয় না। অর্থাৎ এক সম্প্রধারের লোক অন্য সম্প্রদায়ের 

কোনও গুণ ব! ধর্মাচরণের ভাগী হয় না। গির্জা, মসজিদ প্রভৃতি সম্প্রদায় 

নিধিশেষের জন্ত খোল! নেই, কিন্তু বেশ্ঠালয়, চও্খানা, জুয়ার আড্ডাক্প সকল 
সম্প্রদায়েরই অবাধগ্গতি। পাপের পথে জাত-পচ. বা জাঙি-বিচার বেঁই, কিন্ত 

ধর্মের পথে আছে। মোসলেম মেয়েরাধর্মাচরণ করে পবিজ্র হারেমে, হিন্ধু ললনার। 
দ্বানধ্যান করে পর্দার আড়ালে--এক কথায় ধর্মাচরণের কার্য হুয় লোকচস্কুর 

অন্তরালে । এ বিষয়ে কেউ কারুর খবর রাখে না। বিদ্ধ পাপাচরণ মন্বদ্ধে একথা 

বল! চলে না। মাছ পরস্পয়ের ধর্মাচরণের খবর না রাখলেও পাপের খবর 



অপরাধী সমাজ ৪০১ 

রাখে। এই বিষয়ে ভাদের মধ্যে বিশ্বমৈঅ দেখা যায়| বড বড় শহরের বস্ডি- 
জীবনই এর কারণ। গ্রামের অপরাধীর! গ্রাম থেকে বিতাভিত হয়ে প্রথমে 
আসে মহকুম! বা জেলার ছোট ছোট শহরগুলিতে ও শিল্প-প্রধান অঞ্চলে । এর 

পরে অধিকতর ওস্তাদ হয়ে এর কলিকাতার ন্যায় বড বড় শহুরে চলে এসে 

কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে। শহরের বস্তিগুলিতে বিভিন্ন জাতীয় চোর-ডাকাত, 
ঠগ ও জুয়াচোর এক লঙ্গেই বাস করে। শুধু তাই নয়। এর! পরস্পর পরস্পরের 

অধ্যে ভাবের আদান প্রদানও ঘটান । 

কলিকাতার বস্তিগুলি ছুই প্রকারের হয়, যথ।_খোলা-বস্তি ও বস্তি বাভি। 

কলিকাতার এক-পঞ্চমাংশ লোক বান করে এই বস্তিতে । ২* থেকে ৫০টি মাঃ 

কোঠা নিয়ে তৈরি এক-একটি বস্তি । এক-একট। মাঠ-কোঠায় ১ থেকে ২০টি 
ঘর থাকে। এক-একটি পরিবার বাস করে এক-একটি ঘরে। বস্তিগুলিতে 

সর্বজাতীয় গর-নারীকেই এক সঙ্গে দেখা যায় । একটি ঘয়ে হয়ত আছে একজন 
বেস্ট নারী। অণচ পাশের ঘবেই বাস করে একজন পুবান চোরের রক্ষিতা । 

গভীর রাত্রে এদের মিলন হয়। এদের পাশের ঘরে হয়ত আছে একজন ঝি। 

দিনে সে বি-গিরি করে, রাজ্জে সে করে পেশা। এ'ছাড। ছুই-একজন 
সংগ্রাহিকাও এসে জুটে । অনেক সময় ছুরবস্থ।য় পড়ে অনেক গৃহন্থ বধুও এখানে 

এসে বাস করে। এইরূপ কোনও এক গৃহস্থ বধূর বিবৃতি নিয়ে লিখে দিলাম । 

নিম্নের বিবৃতি ছু'টি খেকে শহরের বস্তি-জীবন কিরূপে চোর এবং বেস্তা সৃতি 

করে তা বুঝা যায়। 
"আমার স্বামী একজন গরিব শ্রমিক | দিন আনে দিন খায়। কোনরূপে 

ভার সংসার চনে। আমার পাশের ঘরটায় থাকত একজন কুলট। নারী । তার 

আয়েসী শ্বাধীন জীবন আমাকে প্রলুন্ধ করত । তার সাজগোজে আমি মুগ্ধ হই | 

তার কোনও কষ্টই নেই। তার চেয়ে অনেক সুন্দরী আমি অথচ ছেঁড়। কাপভে 

দিন কাটাই । আমি দিন-রাত শুধু হইেঁসেলের দারোগাগিরি করি। পাশের 

ঘরে একজন বুড়ী থাকত । সে প্রায়ই আমাকে প্রলুন্ধ করত। স্বামীর বিরুদ্ধে 
সে'ই আমাকে উত্তেজিত করে | পরে জানতে পারি বুড়ী একজন সং 
কন্তা সংগ্রহের জন্ত সেখানে সে ভের। বেঁধেছিল। মে আমাকে লাখপতি হবার 

লোভ দেখায় । পরিশ্রান্ত স্বামী গৃহে ফিরে দেখে আমি বিরক্ত ও অবধনোযোগী । 

ক্ষেপে উঠে স্বামী আষাকে প্রহার করে। এতে আমার বিদ্নপ মন আরও বিরূপ 

হয়। এই স্থযোগে বুড়ী আমায় ত্বামী ত্যাগের পরামর্শ দেয়। লে আমাকে 
১৬, 
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বহু জায়গায় লুকিয়ে রাখে, শেষে এক মাডোয়ারীর কাছে গছিয়ে দেয়। এর 
পর অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জ,তের পর আমি স্বাধীন হই.। পয়সা পেয়েছি, রোগ 
পেয়েছি, কিন্ত এতে আমি নখ পাই নি, এতে আমি শান্তিও পাই নি। তাই 
যনে মনে এখন আমি মৃত্যুই কামনা করি।” 

এই সকল সংগ্রাহিকার! যে শুধু খোলার বস্তিতেই ডের! বাধে তা নয়, 
তার বন্তি-বাঁড়িতেও আড্ডা গাডে। বস্তি-বাডিগুলি প্রায়ই ছুই ব। 
তিনতলা! কোঠা বাড়ি। এখানেও এক-একটি দরিদ্র পরিবার এক-একটি 

কামরায় বাস করে। অন্যান্স বহু অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের সহিত তারা 

এক কল-চৌবাচ্চা ও পাইখান। ব্যবহার করে। সংগ্রাছিকারা এইমত বস্তি- 

বাড়ির বধুদের ধীরে ধীরে লোভী করে তুলে এবং মুহুমুহু বাক্-প্রয়োগ দ্বারা 
ত্বামীর প্রতি বিরূপ করে দেয় । এর পর কোনও এক ব্যক্তি দ্বারা আদালতে 

দরখান্ত করিধে তাদের গুভাকাজ্িণীটি হাকিমকে জানায় ষে মেয়েটির উপর 

অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। মেয়েটির উদ্ধারের জন্ত আবেদন জানান হয়। 

ম্যাজিষ্রেট কাহ্নমত পরোধান। জারি করেন। পুলিশ মেষেটিকে উদ্ধার (1) 
ক'রে আদালতে আনে । অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোকই বধুর জামিন হয়। 
কোর্টে হাজির হওয়ার দিন পর্বস্ত সে কুশিক্ষাই পাষ এক তোতাপাখির মত 

বয়ান মুখস্থ করে ৮ সাধারণতঃ মেষেরা যার হেপাজতে থাকে তারই গ্রামোফন 
হয়ে উঠে-তার নিজের মনের মত লোঁক পেলে ত কথাই নেই। এই কারণে 

আদ্বালতে ঘ! হবার 'তাই হয়। আদালতে বধৃটি অনেক কাল্পনিক অত্যাচারের 
কথা বলে। আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল আসে। কিছুক্ষণ পরে হাকিম 
রায় দেন, “মেয়ে লাবাবিকা | যেখানে ইচ্ছা লে যেতে পারে ।” অঠিরে 

চোখের জল মুছে হাসতে হাসতে বধুটি বোরয়ে আসে। কিন্তুসে কোনও দিন 

আর ঘ্বরে ফেরে ন|। 

এইখানে উপরোক্ত শ্রমিকটির একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম । এই 
বিবৃতিটি থেকে আরও একটি বিশেষ সত্য প্রতীত হয়। অত্যটি সম্বন্ধে এইরূপ 

বল! যেতে পারে যে, নারী সব সময়ই নারী এবং তাদের ষ। ভাল তা তারা 
কোনও অবস্থাতেই হারায় না। 

“একদিন বাটী ফিয়ে দেখলাম স্ত্রী নেই। পাশের ঘরের পুরানো চোরটা 
ঠাট্টা করে জানাল--'পাখি পাইলে গেছে।* পরিশ্রান্ত আমি মাটিতে বসে 
পড়লাম । কাজকর্মে স্পা হারালাম, মদ খেতেও শিখলাম । কিন্ভিওয়ালার 
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কাছে টাকা ধার করলাম। টাকা শোধ কর! অসম্ভব। শেষে চুরিও করলাম ! 
চোখের সামনে দেখি স্ত্রী আমার রাজরাদী। সে ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়ায়। 
আমি অনাহারে মরি। তাই আমি চুরি করি। আমি বেশ্তাসক্ত হই। একদিন 
নেশার মাথায় স্ত্রীর ঘরেই ঢুকে পড়ি। আজে না! চিন্তে পারি নি তাকে। 

হঠাৎ আমি শুনি স্ত্ীলোকটি বলছে।__“এতদূর অধঃপাতে গেছ, কিন্তু এতে থে 
অকল্য।ণ হবে! বরং নাও দশটা টাকা, অন্ত কারে। ঘরে ষাও। চলে যাও 
এখান থেকে। পাপের উপর আর পাপ আমার বাড়িও না।১ চেয়ে দেখি 

আমারই স্বী। আফিং খাই, কিন্তু মরি না। পরিশেষে চোরদের সঙ্গে ভিড়ে 
চোর হই। এখন মার আমার কোনও ছুঃখই নেই। লজ্জা ও ভম্ন-_্মামার 
সব কিছুই আজ দূর হয়েছে।” 

[বেশ্তা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় ওই রাত্রির উপপতির কল্যাণে সি'ছুর 

পরে। তাঁস| ধুপ ধৃনা! দেয় ও পুজা আদি করে। ধর্য তাদের ত্যাগ করলেও 
তারা ধর্মকে ত্যাগ করে ন। | তাদের বছজনই পূর্ব সমাজে ফিরবার স্বপ্ন দেখে। ] 

উপরোক্ত তথ্য থেকে উন্নশ্পন সংস্বাব বস্তি উন্নয়নের অসারতা বুঝ! যাবে। 
গুর। বরং পৃথক ফ্ল্যাপ্ট বাড়ী তৈরী করে ওদের মধে), পারিবারিক প্রাইভেসি 
বোধের স্থটি করুন। ওদের পুরের আবাস বন্তিগুলি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিলে ওরা 
আর সেখানে ফিরে আসবে না। পূর্বেকার মালিকর্দের মত সাধারণ সৌচাগার- 

গুলি পরিফার করবার কেউ থাকবে না। দল বেঁধে “কমন বাথরুম ব্যবহার 

করার মত ওর! দল বেঁধে ট্যাক্স ও ভাড়াও কেউ দেবে না। পাক? শৌচাগারের 

বিষয় ন৷ ভেবে তার্দের আলোক ও বাযুহীন মাটির খুপরী ঘরগুলি ও পঙ্কিন 
সন্বীর্ণ এন্ধকার উপপথগুলির বিষয় ভাবুন। ইঞ্জিনিয়ারীঙ-এর সঙ্গে সমাজ ও 
মনোবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিদ্যাতেও মনোধষোগী হন। [ গভর্ণমেণ্ট বস্তিকে ছিতল 
ও ত্রিতল করার অন্থমতি “দলেও সাইড স্পেশের অভাবে সে প্রান স্যাঙস্ন হবে 
না। গরীবি হটা'র নামে গরীবি খোয়াড় গুলি অঙ্ুপ্ন রাখ! এবং অপরাধীদ্রে 
ব্রিডিং গ্রাউণ্ড নষ্ট না করা ক্র করা বিদেশী অর্থের অপচয়। ভদ্রলোকে 
বাধ্য হবে অর্থের অভাবে বন্তিগুলিতে আশ্রয় নিয়ে থাকে । ছেঁচা বাঁড়ীর শ্বেত 
পায়খান। গরীবের শ্বেত হ্তী। এগুলি উল্লেখ্য প্রবাদবাক্য। এগুলির মধ্যে 
জমগণের মানসিকত। ভালোরপে প্রতিফলিত । রেশন সপের মত পাইখানাতে 
গগ লাইন দিতে কাউকে বাধ্য করবেন না। এক কল ও এক পায়খানা সকল 
পরিবারের ব্যবহার পারিবারিক প্রাইভেসি বোধের অস্তরায়। 
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অপরাধীদের সহিত বেস্তাদের লন্বন্ধ চিরস্তন ও শাশ্বত যুগের--এ সন্বদ্ধে 
পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। বেশ্তা ভিন্ন প্রকৃত 

অপরাধীদের একদিনও চলে না। অভ্যাস-অপরাধীর। সাধারণতঃ অভ্যান- 

বেশ্তার সহিত এবং শ্বভাব-অপরাধীর। সাধারণণডঃ স্বভাব-বেস্তার্দের সহিত বাস 
করে। এই শেষোক্ত ব্যক্িদের মধ্যে নৈতিক এবং দৈহিব অসাড়তা অত্যধিক 
রূপে পরিৃষ্ট হয়। এই স্বভাব-বেষ্তারা-_নিয়শ্রেণীর বেস্ঠ1 এবং এর! পঙ্কিল ও 
জঘন্ত বস্তিগুলিতে বসবাস করে। এদের দেহে অপবাধীদের ন্যায় উক্কিচিন্রও 

দেখা ষায়। অপরদিকে অভ্যাস-বেশ্তারা সাধারণতঃ [ বেশ্তাপল্লীর ] কোঠা- 
বাড়িতে বান করে । কোনও অপরাধীকে ত্বভাব-অপরাধীরূপে জানা থাকলে 

তাদেরকে খোলার-বস্তিতে শাস্তিরক্ষকদেব খোঁজ করা৷ উচিত। অপর দিকে 

অভ্যাস-অপরাধীরূপে কাউকে জান। থাকলে তার্দেবকে সম্ধান করা উচিত 

কোঠা-বাডির বেশ্তাদ্বের মধ্যে । এইরূপ অনুসন্ধানের জন্ত গভীব বাত্রি এবং 

নিরাল। ছুপুরেব সময়ই প্রশস্ত। 

একজন অপরাধী কি প্ররুতির অপরাধী ত1 তাব দেহের উক্কিচিত্র হতে ৪ 

জানা যায়। উষ্কিচিত্র-ধারণ অপরাধী-সমাজের এক প্রয় পখ। সৈম্ত এবং 

আদিম মানুষের স্তায় অপরাধীরাও উদ্ধি ভালবাসে । সৈম্তগণ সাধারণতঃ 

প্রিয়ার নাম, ফুল, নিশান, জাহাজের নঙ্গর প্রভৃতি উদ্ধির ছারা চিত্রিত করে। 

এই সব উক্কিচিত্রের মধ্যে কিছুট। আদর্শ ও সভ্যতাব চিহ্ন দেখা যায়। কিন্ত 
অপরাধীদের দ্বার! চিত্রিত উদ্ধিচিত্রের মধ্যে কোনওরূপ আদর্শের সন্ধান পাওয়া 

যায় না। বরং ওসবের মধ্যে অধিক মাত্রায় নৈতিক 'অসাভতাব সন্ধান পাঁওফ" 

যায়। অপরাধীর! সাধারণতঃ সাপ, বাঘ, নারিকেল গাছ, রক্ষিতাব নাম 

ইত্যাদি ধারণ করে। সবল অপরাধীবা এই সব চিত্র বক্ষ, হস্ত প্রভৃতি দেহের 
মুক্ত স্বানে ধারণ কবে। খুব সম্ভবতঃ এতদ্বারা এব ভীষণারুভি হুতে চায়। 
নির্বল অপরাধীরা এই সব উক্কিচিত্র উরু, পৃষ্ঠ গ্রভৃতি দেহের গোপন স্থানে ধারণ 

করে। আত্মগোপনের উদ্দেস্তেই বোধ হয় এর! এইরূপ করে থাকে । 

অপরাধী এবং সৈনিকদের উদ্চি-চিত্র বিভিন্নরপেরই হয়ে থাকে । কোনও 

এক সৈনিকের হস্তে আমি এইক্ূপ একটি উদ্ধি-চিত্র দেখি: হাতের উপরি 

অংশে একটি অশ্বের মুখ দেখ! যায়। এই মুগ্ডের নিয়েই একটি মদের গেলাপ 
এবং তার নিয়ে একটি নারীর মুখ আক] দেখা যায়। এই নারীর মুখের নিয়ে 
অ'ক। ছিল একটি চৌক! ঘর এবং এ ঘরেতে লেখা ছিল--“ম্যানষ রুইন।” এই 
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ধরনের উদ্কি-চিত্র আদর্শ ও সভ্যতার পরিচায়ক । এতঘার| সে বুঝাতে 
চেয়েছিল যে রেশ, জুয়া, মদ ও নারী পুরুষের সর্বনাশের পথ পরিফার করে। 

প্রকৃত অপরাধীদের উক্কিচিত্র সম্বন্ধে বল! হল। এইবার তাদের চাল-চলন, 
ব্যবহার ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বসা ধাক। সবল এবং নির্বল এই ছুই 

প্রকার অপরাধী সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে। সবল অপরাধীর! 
সাধারণতঃ ডিঙ্গি দিয়ে চলে, নির্বল অপরাধীর। [যার বলগ্রকাশ করে না|] 
পায়ের চেটে! মাটির উপর চেপে চলে। সবল শোণিতাত্মক অপরাধীদের 

[ বলপ্রকাশক আঘাতকারী ] চোখের পাতা অস্থির থাকে এবং তা মুহ্রমহ 

উঠানামা! করে। কিন্তু নির্বল অপরাধীদের চোখের পাত। প্রায়ই স্থির থাকে । 
নির্বল অপরাধীর] কিছুট। ভীরু প্ররুতির হয়ে থাকে, কিন্ত সবল অপরাধী।র। 

অতীব সাহসী, নিষ্ঠুর ও পেশীবহুল হয়ে থাকে । নৈতিক ও দৈহিক অসাড়তা, 
কর্মালসতঃ, "্্রদশিতা গ্রভৃতি দোষ দ্বভাব-অপরাধীদদের মধ্যে যত অধিক 

থাকে, তত অধিক এইসব দোষ অভ্যাস-অপরাধীরমধ্যে থাকে না । অপরাধীদের 

এই আকৃতি ও স্বভাব থেকে অপরাধীদের শ্রেণী-বিভাগ নির্ণয় করা সহজ। 

স্বভাব-অপরাধীর! লাধারণভাবে অভ্যাস অপরাধীদেরও এড়িয়ে চলে, কিন্তু 

অভ্যাম-অপরাধীরা বুদ্ধিমত্ায় শ্রেষ্ঠ বিধায় তাদের প্রায়ই আয়তে এনে তাদের দলের 
কাজে লাগায়। এই ধরনের মিশ্র দলের নেতৃত্বের ভার কিন্ত একজন অভ্যাস- 

অপরাধীই নিয়ে থাকে । সাধারণতঃ নির্বল অপরাধীদের এবং সবল 

অপরাধীদের দল পৃথক হয়ে থাকে । ন্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস-অপরাধীদের 

মধ্যে মিলন ঘটলে ও উহাদের সবল এবং নির্বল অপরাধীর্দের মধ্যে মিলন প্রায়ই 

ঘটে না। এই কারণে বল স্বভাব-অপরাধীর। মাত্র সবল অভ্যান-অপরাধীদের 

সহিত মেশে এবং নির্বল [ অবল প্রকাঁশক ] অভ্যাঁস-অপরাধীরা মেশে নির্বল 

স্বভাব-অপরাধীদের সঙ্গে। 

এই সব অপরাধীদের প্রতি সভ্য মাহ্ুদেরও কিছুট। হুর্বলতা। থাকে । মুখে 

তার! বাই বলুক না কেন! এই বিশেষ হুর্বলতা! প্রত্যেক সভ্য মানুষের মধ্যেই 

পরিদৃষ্ট হয়। কোনও বন্দীকৃত খুনে ডাকাতের আগমন সম্বন্ধে জাত হলে 

মানুবমাজই বিশেষ ডতেজন। অন্ুভব করে এবং তাকে দেখবার জন্ত রাস্তার 
রাস্তায় ভিড় করে । সভ্য মান্থষের এইরূপ ব্যবহার প্রখ্যাত অপরাধীদের প্রতি 
তাদের সহানুভূতি ও শ্রচ্ছারই পরিচায়ক। [কারণ-_মানষের প্রদ্বষিত 
অপন্পৃহা। ] এই মনোবৃত্তির কারণে বহুক্ষেত&ে এদের কেউ কেউ অকারণে 



৪০৬ অপরাধ-তত্ব 

পুলিশ-হেপাজতী থেকে আসামীদের ছিনিয়ে নিয়েছে। মানুষের অস্তনিহিত 
অপস্পৃহাই এর অন্ত বহুলাংশে দায়ী । প্রতিরোধ-শক্তির [ভয়-ভাবনার ] কারণে 

এর! নিজের ইচ্ছ। সত্বেও অপরাধ করতে অপারক। তাই অপর ব্যক্কিকে 

তাদের প্রদমিত ইচ্ছাকে কূপ দিতে দেখলে তার। খুশি হয় । [মাইন্ড এপিজভ, |] 
এই একই কারণে মান্ষ ভিটেকৃটিভ্ উপন্তান পড়তে এবং 'ক্রাইম-ড্রামা! দেখতে 
ভালবাসে । সংবাদপত্রে কোনও ছূর্ধর্ব অপরাধীর কাহিনী প্রকাশিত হ'লে 

প্রায়ই দেখ! যায়. শহবের বহু বালক দেই অপরাধীর আদর্শ অন্ুযার়ী অপরাধী 
হতে প্রয়াস পেয়েছে। মধ্যযুগে যুরোপীয় দেশে খুনে ডাকাতদের নগরের প্রকাস্ঠ 

স্থানে বধ করা হত। সেই সময় বত নর-নারী বধ্যমঞ্চের চাবিপাশে ভিড করে 

স্ব স্ব রুমাল অপরাধীদের রক্কে রঞ্জিত করে নিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, 
এই সব রক্ত-রঞ্রিত রুমাল মঙ্গলকর ভ্রব্য। এদেশেও অনেকে এই বিশ্বাসে 

চোরের বাল! সংগ্রহ করে। তবে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। 

প্রখ্যাত ব। অখ্যাত ঘে কোনও অপরাধীই হোক না কেন! তাকে নিয়ে মাতা- 

মাতি করার কোনও অর্থ হয় না। অপরাধীদের মধ্যে কোনওবপ প্রতিভার 

সন্ধান কর! নিরর৫থক, তারা৷ নিছক রোগী ছাড। আর কিছুই নয়। 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে অপকর্মে জাতপচ বা ভেদাভেদ না থাকলেও 

প্রাথমিক অপরাধীর! ওইগুলি থেকে মুক্ত নয়। কারণ তার! সাধারণ মানুষের মত 

জনগণের মধ্যে বাস করে। বিভিন্নর্ূপ যৌনবোধের সহিত এই সকল অপরাধী- 

দের অস্তশিহিত অপস্পৃহার তুলন। কর! চলে । এদের কেউ কেউ ব্য,ক্ত বা সঙ্ঘ 
বিশেষের বিরুদ্ধে অপকর্ম করে ন|| এদের কেউ কেউ একঞজনেব পক্ষে অকৃত্রিম 

মহা! উপবারী বন্ধু হলেও অন্তের পক্ষে হয়ত সেই একই ব্যক্তি হয মহা শক্রু। 

এদের কারে। কারে! মধ্যে জাতপচ. ব1 সাম্প্রদায়িকতা দেখা যা । প্ররূত 

অপরাধীর! দাজ।-হাঙ্গামার স্থষোগে সম্প্রদায় নিবিশেষে লুটপাট কবে। প্রাথমিক 

অপরাধীরা এইব্প কখনও করে না । বরং এই সময় শ্ব শ্বপম্প্রদাষের ধন-সম্পতি 

এর রক্ষাই করে থাকে । কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধী বরাবরই প্রাথমিক 
অপরাধী থেকে যায় । ভভ্ত্রবংশীয় [ গৃহস্থ] ঠগীদের এবং [সাধারণ ভাবে ] 

ডাকাতদের সম্বন্ধে এই কথ। বিশেষরূপে বল! চলে । 

কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধা আবার অভ্যাসগত ভাবে প্রকৃত 

অপরাধী হয়ে উঠে। এই সময়ে এদেয় মধ্যে নানার দ্বাননবিক পরিবর্তনও 

ঘটে। প্রন্কত অপরাধীদের বন্ধ হিংশ্র পঞ্র স্তায় দূরে পরিহার করে গৃহস্থের) 
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আত্মরক্ষা করতে পারে । কারণ প্রকৃত অপরাধীদের চিনে নিতে কারে! অস্থবিধা 

হয় না। কিন্ত প্রাথমিক অপরাধীরা নিরপরাধ মানুষের পরিচ্ছদে সমাজের মধ্যে 
বর্চচোর! আমের স্তায় বাস করে এবং তাদের প্রকৃত শ্বরূপ চিনে নেওয়া শক্ত 

হয়। এই কারণে প্রকৃত অপরাধীদের অপেক্ষা তারা সমাজের অধিকতর ক্ষতি 
করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক অপরাধীদের অধিকাংশকেই আমর। ডাকাত, 
গুণ্ডা এবং ঠগীরূপে দেখে থাকি । এদের কাকেও চুরি-চামারিও করতে দেখা 
যায়, কিন্ত বড় বড় ছুঃসাহসিক চৌর্যাদিতে তার। সাধারণতঃ লিপ্ত থাকে ন1। 

অপরাধী-সমাঁজের সহিত বেশ্ত। এবং ভিখারী সমাজের নিকট সম্পর্ক সম্বন্ধে 
পূর্বপরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে । অপরাধী-সমাজের সহিত বেশ্তা, ভিথারী ও হিজড়। 
বা নপুংসক সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র 

মাত্রেরই এদের সমাঞ্রগুলির সহিত *বিশেষরূপে পরিচিত থাকা উচিত। 
অপরাধী-সমাজের সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে বল। হয়েছে। এইবার এই বেস্তা, 
নপুংসক এবং ভিখারী মমাজ সম্বন্ধ কিছু বল! যাক। অপরাধীদের সহিত এই 

বেশ্তাদেয় সন্বন্ধ চিরস্তন এবং শাশ্বত যুগের। এ কথ। পূর্বেই বল। হয়েছে। 
উত্তর কলিকাতার প্রখ্যাত কোনও এক খুনে গুণ্ড বেশ্তাদের সন্বদ্ধে এইরূপ 
উক্তি করতঃ “ওদের ওপর কোনও অত্যাচার করিস নি। পৃথিবীতে ওরাই 
আমাদের একমাত্র বন্ধু । পুলিশের দল কুকুরের মত ধখন আমাদের পল্লী থেকে 

পল্লীতে খেধিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মেই বিপন্ন কালে মাত্র ওরাই আমাদের সাহাষ্য 

করে। ওর। আমাদের আশ্রয় দেয় । ওর আমাদের আহার্য ও পানীয় দেয়। 

আর দেয় একজন সাময়িক পত্বী |” 

সাধারণতঃ 'অভ্যাস-বেশ্বাগণ সমাজবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। উচ্চশ্রেণীর 

অভ্যাস-বেশ্তাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে বলা চলে । কেবলমাত্র ত্বভাব-বেশ্তা- 
গণই ইতস্ততঃ একক জীবন ঘাপন করে এবং সমাজের কোনও ধার তার ধারে 

না। এই অভ্যাস-বেশ্টাগণ কলিকাতার সোনাগাছি, রুপাগাছি [ রামবাগান ] 

শিমল। সীট, ধুকুড়িবাগান, প্রেমচাদ বড়াল স্থীট প্রভৃতি স্থানে, চিৎপুর রোডের 
কোনও কোনও অঞ্চলে এবং হাওড়ার ঘোড়াভাঙ্গ। প্রভৃতি স্থানে বাম করে। 

এক-একটি দ্বিতল ব1 ত্রিতল বাটীর একটি ব। দুইটি ঘর নিয়ে এক-একজন বেস্তা 

নারী বসবাস করে। এক-একটি বাড়ি এক-একজন বাড়িওয়ালীর অধীনে 

থাকে। এইনব বেশ্যানারীর। তাদের শব ব্ব বাড়িওয়ালীয় কর্তৃত্ব ত্বীকার করে 

এবং প্রায়শঃই তার নির্দেশ মত ভারা কাজ কয়ে। এই সববাড়িওয়ানী 
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্ব স্ব বাটীর প্রাথমিক শাস্তিরক্ষার জন্ত দায়ী থাকে । নিঃসহায় বূপজীবিনীদের 
দূর্দান্ত মাতাল ব। ছুর্বতদের হাত থেকে রক্ষাকরবার জন্ত এই সব বাড়িওয়ালীর। 
লব সময়ই প্রস্তত ধাকে। এজপ্ত এর! অনেক নময় এক শ্রেণীর গুগ্ডাদের মানিক 

মাহিনায় নিযুক্ত করে। এই সব গৃহস্থ গুপগ্ারা বেস্ঠাপাড়ার সন্গিকটেই 
সপরিবারে বাস করে থাকে। প্রয়োজন মত বাড়িওয়ালী চাকর পাঠিয়ে তাদের 
ডাকিয়ে এনে অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দেয়। 

মধ্য কলিকাতার নিন্ন-শ্রেনীর বেশ্ঠা-বাড়িগুলির সমাজ-ব্যবস্থাও অন্গরূপ 

হয়ে থাকে। (9 এইখানেও এক-একটি বাড়ির জন্ত এক-একটি পুরুষ ব্রথেন 
কিপার থাকে । এর! একাধারে এই সব বাডিওয়ালীর দায়িত্ব বহন করে এবং 
তাদের নিষুক্ত গুণ্ডারূপেও কার্য করে থাকে। 

মাতালের হুঙ্কার ও বীভৎস চীৎকার প্রায়ই বাড়িওয়ালীদের নিজ্রারব্যাঘাত 

ঘটায় । এর ফলে থেকে থেকে তাদের ব্রিতলের কামর।.খকে জিজ্ঞেস করতে শুন! 

ায়-_“আর পারি না, বাব। ! উজীর ঘরে বুঝি 1? যাব নাকি লা!” দিল ব1 
ভ্রিতন হতে ভত্তর আসে: “ন1 মামী ! ও কিছু নয়। তুমি ঘুমোও” ইত্যাদি । 

বেশ্তা লমাদ্ধে তিন প্রকারের বেশ্তা দেখা ঘায় (১) বীধা, অর্থাৎ 

একজনের মাত্র রক্ষিতা । এর! প্রায়ই খ্বামী-ন্ত্রীর মতই বাস করে (২) টাইমের, 

অর্থাৎ যার! একজন, দুইজন ব1 তিনজন মাত্র উপপতি রাখে। একজন হয়ত 
আসে সোম ও মঙ্গলবার, "পর জন হয়ত আসে বুধ ও বৃহস্পতিবার এব 

তৃতীয়জন হয়ত এই ব্বপ নিয়মে আসে শুক্র ও শনিবার । এর] যাকে তাঁকে 

বা অপরিচিত ব্যক্তিদের আদপেই আমল দেয় না। (৩) ছুট1। এর নির্বঘচারে 
যখন তখন এবং যাকে তাকে কক্ষে স্থান দেয় । এই তৃতীয় শ্রেণীর নারীছের কেহ 
কেহ রাশ্যায় বা গবাক্ষ পথে দা ভয়ে বাবুদের জন্ক অপেক্ষা করে, কেহ আবার 

১ম ২বু এবং ওয় শ্রেণীর বেশ্ঠাদের স্তায় আপন আপন কক্ষে অপেক্ষা করে। 

এই বাড়িওয়ালী, পেশাদার গুড! এবং উক্তরূপ তিন প্রকারের বেস্তা-নারী 

ছাড়া! আরও চার বা! পাচগ্রকারের জীব বেশ্তা-পাড়ায় বাস করে। যথা--গুগ1 বা 

কাহার, অর্থাৎ যারা চাকরের কাজ করে । এর প্রয়োজন মত বাবুদের পান- 

সিগারেট ঘোগায়। এর! তাদের ফাই-ফরমাজ খাটে এবং অন্য সময় মনিবানীর 

গৃহকর্ম করে। (২) দালাল, অর্থাৎ যারা পর্দানশীন মেয়েদের জন্ত বাবু সংগ্রহ 

(8 পুলিশের সাহাব্য না৷ পাওয়ায় এর! কোন কোন সিনেষ! গৃহের বালকদের মত বেতনভুষ্ত 

গুগ্ডাদের দ্বারা এইপ্প প্রাইভেট পুলিস চৈতি কার আদ্মবক্ষা করে। 
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করে আনে। (৩) বেষ্ঠাদের পুরুষ আত্মীয় বা ভাইবর্গ, ধারা! এদের দ্বার! 
গ্রতিপালিত হয় । এদের উপপতিদের আগমনে এর। অন্তরালে অপেক্ষা করে। 

(৪) পীরিতের বাবু? অর্থাৎ যার! রাত্রি বারটার পর বেশ্ঠাদের আপন প্রয়োজনে 
তাদের ঘরে রাত্রি যাপন করে । এই সকল বেশ্তাগণ বেস্া হলেও তার! নারী । 

এই কারণে সময় সময় তারাও কাউকে কাউকে ভাল বেসে ফেলে । ভালবাসার 
লোকর্দের তার! এই ভাবে প্রতিপালন কবে। (৫) ছোট ছোট মেয়ে ; অর্থাৎ 
যাদের এরা! ক্রয় করে বাসংগ্রহক'বেভরণ পোবণকরে। পুলিশের ভয়ে এর] এই 

সব যেষেঘের গৃহহীন পুরান চোব বা কোন এক নির্বোধ ব্যক্তির সহিত নামে 

মাত্র বিবাহ দেয় | আসলে কিন্তু এদের ছার ছোটবেলা! থেকেই এর। বেশ্তাবৃতি 

খরায় । নিধিচাব যৌন-মিলনেব ফলে কৈশোর বয়সেই এদের নারীত্বের অবসান 
ঘটে । এই অবস্থায় এর! প্রাসসই চির বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধ বয়সে অরসংস্কানেব 

জন্কই বেস্কার। এই সব কন্তা পালন করে থাকে । 
উক্তরূপ সকল শ্রেপীর ব্যাকদেরই বাডিওয়ালীর কর্তৃত্ব শ্বীকার করতে 

ইয়। ছুপুরবেল। এইসব বাঁড়ওয়ালাদের পঞ্চায়েৎ বসে । এমন কি, তার! 

এঙ্ঠ।নাপীদের অপকার্ধের ডন্য জরিমানা গ্রভৃতিও করে থাকে। বড 

বড ম্গপরাধে অপরাধী হুলে তাচ্রে পাড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। 
একজনের [উপ”1৩] বাবু অপরঙ্গন ঠাডিয়ে নিলে বেস্ঠ। সমাজে উহা! অপরাধরূপে 

স্বীরূত হুয়। এরূপ অপবাধের জন্ত বাভীওয়ালী-পঞ্চাযেৎ বেস্া-নারীদের শান্তি 

বিধান করে থাকে । এই বাড়ীওয়ালীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একজনকে সমাজপতি- 

বপেও স্বীকার করবার পদ্ধতি কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। কোনও 

বেশ্ঠানারী ম্বৃত হলে এই বাড়ী ওয়ালীব। চাদ। তুলে অপরাপর নারীদের সাহায্যে 
শব শ্মশানে এনে সৎকার করে থাকে । চাদ! তুলে এদের দ্বান-ধ্যান করতে 
দেখা যায় । এরা বারোয়ারী পূজা! আদিও করে থাকে । অপরিণত বয়স্ক বালক- 
দের গৃহে স্থান দেওয়। বেশ্ু।নারীদের অপর আর এক অপরাধ । এজন্ভেও এদের 
শান্তি পেতে হয়| এদের কোনও বাবুকে অবত্ব কর] বা ঠকানে। বা তাদের 
ভ্রব্যাপহরণ করাও ইহাদের নিকট একটি বিশেষ অপরাধ । পরম্পরের উপ- 

পতিকে ভাঙিয়ে নিজের ঘরে গানলে কিংব1 পি শকে স্থান দেওয়ার পর তার 

পুত্রকে ঘরে রাখলে উহ। ওদের জঘন্ত অপরাধ । ($) 

এই বিশেষ সমাঁজ-ব্যবস্থ। মাত্র অভ্যাস ও মধ্যম-বেশ্তাদের মধ্যেই দেখা 

(0 ওই সব অপরাধের গুরুত্ব মত বাডীউলী পঞ্চায়েত বিচার করে ওদের অর্থ ঘও করে। 
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যায়। স্বভাব-বেশার। সমাজ বা ধর্মাধর্মের কোনও ধারই ধারে না| সাধারণতঃ 
এর! আবর্জনাপূর্ণ খোলার বন্তিগুলিতে বাস করে এবং অপরাধীদের ছার 
প্রতিপালিত হয়। অগিস ব৷ হল্লোড় শ্বভাব-বেশ্তাদের এক প্রিয় বস্ত। অপর 

দিকে অভ্যাস-বেশ্তার! একে ভয় এবং ঘ্বণা করে। অভ্যাস-বেশ্তাদদের নৈতিক 

অমাড়ত। ত্বভাব-বেশ্তাদের নৈতিক অসাড়তার তুলনায় অনেক কম। এই কারণে 
হুল্লোড় ত দূরের কথ| ! এর! একের অধিক পুরুষকে রাত্রে কক্ষে স্থান দিতেও 

নারাজ থাকে । এইজন্য এদের মধ্যে লঙ্জা-সরমও দেখা যায়। 

গিস ব1 ছল্লোড় শব্দটি পূর্ব পরিচ্ছেগুলিতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে, 
কিন্ত কোনও স্থানেই এর প্ররুত ব্যাখ্যা কর! হয়নি। নিম্নের বিবরণটি হতে 

এর স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুট৷ বুঝ। ঘাবে। 

“ধরুন নীচু ছাউনিওয়াল। অপরিসর একটি ঘর। বাস্তগ্রামের মধ্যকার এই 
বস্তি বাটাটির ঘরগুলি দিনে খালিই থাকে । কিন্তু গভীর রাত্রে এখানে পুরানে। 
চোরদের আড্ডা বনে। অপরিসর গলির পথ দিয়ে মান্য এখানে যাতায়াত 

করে। অপরিসর অন্ধকার গলির পথ-_দিনের বেলাও সেখান দিয়ে 

লোক লম্ষ নিয়ে যাতায়াত করে। ছুঙ্গন লোকের পক্ষেও পাশাপাশি পথ চলা 

অসম্ভব। ভাঙ জানালার নীচে একট কলসী এবং কয়েকটি তাড়ির ভাড় ও 

গোটা দুই কেরোদিনের ভিবিয়া। এছাড়। কয়েকটি দেশী ওসবিলাতী নদের 

বোতলও সেখানে আছে । এখানে ওথানে ছুই-একটা। ছেঁড1 মাছর ও চেটাই দেখ। 

ধায়। মাটির দেওয়ালে পাঁকাটির পেরেকের সাহায্যে টাঙান কয়েকটি সিনেম। 

নটার ছবি। এই কাগজে-আকা' মুতিগুলিব উপবও দেখ যায় দংশন ও নখের 
দ্বাগ। 

গভীর রাত্রে এইখানে শুরু হয় পুরান চোরদের আকাঙ্ক্িত মহাহল্লোড়। 

১০ বা ২* জন বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর মে এক বীভৎস তাগুব। ৪৫ বৎসরের 

মাতার সহিত ১৭ বৎসরের কন্তাকেও সেখানে দেখা যায় একত্রে । মত অবস্থায় 

হয়তো কোনও এক নারী তার পুংরাক্ষসের মাথায় বসিয়ে দিল একটা 
তবল]। পুং রাক্ষসটি প্রত্যুন্তরে তার মাথায় দিল বোতলের এক ধাড়ি। গণ্ড 

দিয়ে হয়ত বয়ে পড়ল রক্ত। কিন্তু সেদিকে তার একটু মাত্র ভ্রক্ষেপ নেই। 

জিহব। দিয়ে রক্তটুকু চকচক করে চেটে নিয়ে সে সোহাগভরে তার আততায়ী- 
কেই জড়িয়ে ধরে। অপর এক পুরুষ হয়ত অপর আর একটি নারীর ঘাড় দিল 

কামড়ে। প্রত্যুনতরে নারীটি হয়ত ডার চোখের মধ্যে আঙ্ল পুরে দিল। 
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ওদিকে মসীবর্ণ। এক রাক্ষসী তার রাক্ষসের মুখে ধাই করে এক লাখি মারল। 
হয়ত তার একটা দাত ভেঙে পড়তে লাগল চাপচাপ রক্ত । কিন্তু ত1 সন্বেও 

আহত ব্যক্তিটি কাপড় দিকে রক্ত মুছে তার আততায়িনীকেই আদর করে কাছে 
টেনে নিল। 

অর্ধনগ্ন নর-নারীর এই গড়াগড়ি, কামড়াকামড়ি ও খিমচাখিমচির 

কোনও বর্ণনার সৎ-সাহিত্যে স্থান নেই। ইহার কদর্ধতার ও বীভৎসতার কারণে 

অধিক বর্ণনা সম্ভবও নয়। এইখানে নারীর! নর-রাক্ষসদের অত্যাচার, উৎ্পীড়ন 

ও নিশ্পেষণ সহ করে বাধ্য হয়ে নয়। তার! ত1 সহ করে ইচ্ছা করে। দৈহিক 
অসাড়তার কারণে প্রতিটি খিমচানি এদংশন থেকে এর! পায় অভূতপূর্ব আনন্দ। 

এই সময় এদের দেখলে মনে হয় এর। বীভৎস মাংসপিও ছাড়া আর 1কছুই নয়। 
পৃথিবীতে যদি কোথাও নরক থাকে তে। তা এইখানেই, এইখানেই, 
এইখানেই ।” 

সাধারণতঃ সবল প্রকৃত অপরাধীদদদেরই এইখানে অধিক সংখ্যায় দেখা যায়। 

এই হুল্লোড় স্থানের ন্যায় শহরের চণ্খানাও অপরাধীদের একটি প্রিয় স্থান। 

সাধারণতঃ নির্বল অপরাধীদের এবং কোনও কোনও সবল অপরাধীদ্দের এইখানে 
দেখা যায়। তবে উহার! সকলেই আরম মনোবুাতত যুক্ত প্রকুত অপরাধী । 
ছেঁড়। বালিশে মাথ। রেখে এদের কেউ কেউ চোখ বুজে সন্ধ্যা, সকাল ও বৈকাল 
চণ্ুর পাইপ টানে । কেউ কেউ আবার রাত্রের দিকে হুল্লোড়ে যোগদান করে। 

এইভাবে এদের পাপারঞ্জিত সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হয়ে শেষ হুলে এরা ্মপকর্মের 

উদ্দেশ্তে পুনরায় রাস্তায় বেরোয়। পুরানো চোরদের ইহাই হচ্ছে রীঁতি। খ্বে 
কপর্দকটি ব্যান্নত হওার পুব পর্যস্ত কিন্তু এর। এই ভাবেই জীবন কাটায় । 

এই বেশ্তাগণ সমাজের সমুদয় বিষ গলাধঃকরণ ক'রে সমান্গকে পবিত্র ও 

অক্ষত রাখতে সাহাধ্য করে থাকে । পুরাকালে ইহা একটা সম্মানজনক পেশা 

ছিল। নগরে ধনী ব্যক্তিদের নৃত্যগীতাদি বার মনোরঞ্জন করবার জন্ত এদের 

প্রয়োজন হতো! | যুদ্ধ এবং রাজকার্ধের ফাকে ফাকে এর৷ পূর্বকালে সেনানায়ক 

এবং রাষ্ট্রধুরদ্ধরদের মন এবং দেহকে সতেজ রাখতে সাহাধ্য করে ধেশের তথ! 
সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করেছে । সমাজের মধ্যে এরাই এই সময় 

কেতা-ছ্রম্ত থাকত। এজন্ত আদব-কায়ধা বা এটিকেটু শিক্ষা দিবার অন্ত 
অভিভাবকগণ নিজেরাই পুত্রাদিদের সঙ্গে করে এ সকল বেস্তালয়গুলিতে 
বেড়াতে এসেছেন। নগর এবং গ্রামের সীমান্তে এই সকন রূপজীবিনীগণ 
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বসবাস করত। এদের প্রধানতম কাজ ছিল নৃত্যগ়ীতাদি দ্বার লোকের 
মনোরঞ্জন করা । সাধারণতঃ দেহ দান এদের রীতি ছিল না। এর] ছিল সে 

যুগের রূপশিল্নের পূজারী । এইজন্য এর! সন্মানও পেয়েছে প্রতৃতরূপে। আজ- 
কালকার বেশ্তাগণ সম্বন্ধে কিন্ত এই কথ! বলা! চলে না। আজকালকার 

বেস্ঠালয়গুলির সহিত বরং নরকেরই তুলনা করা চলে। 
বন্ততঃপক্ষে শিল্পের পুজারীদের কখনও মৃত্যু ঘটে না। এমন কি-_এ যুগের 

বেস্তানারীগণের মধ্যেও ধার! শিল্পের পৃজারী হ'তে পেরেছেন, তারা তাদের 
খ্বণিত জীবন সত্বেও লোক-সমাজে সম্মানিতই হয়েছেন। কিন্ত সাধারণ 

বেস্তালয়গুলি সম্বন্ধে এই কথ! বল! চলে না। এদের এখানে এসে মানুষ ভদ্রত। 

শেখে না। তারা এদের কাছ থেজে শেখে অঙ্লীলত1 | কিন্ত তা সত্বেও এদেশের 

কোনও কোনও দূরাঞ্চলের এমন এক-একটি মূর্থ সম্প্রদায় আছে যাদের ছেলে- 
পুলের! হাটবারের দিন হাটের বেশ্তালয়ে এসে আজও পর্যস্ত পূর্বপুরুষদের 

অন্ছকরণে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করে থাকে । 
অপরাধী এবং বেশ্ত। সমাজের কথ। বল হলে! । এইবার ভিখারী সমাজের 

কথা বলা! যাক। ভিখারী ছুই প্রকারের হয় ; যথা, _অভ্যাসগত ও পেশাগত। 

এই পেশাগত ভিখারীদের নিয়েই ভিখারী-সমাজ গঠিত হয়েছে। বড় বড় শহর 
এবং তীর্ঘস্থানগুলি এদের ভরণপোষণ করে। ভিখারী থেকে হঠাৎ অপরাধী 

হয়ে উঠার দৃষ্টাস্তও বিরল 'নয়। ভিক্ষা না! পেলে এদ্দের কেউ কেউ গালিগালান্র 
করে। এমন কি, কাউকে কাউকে এ জন্তে বল প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। 

এই ভিখারী-সমাজের স্থান, অপরাধী এবং নিরপরাধ সমাজের মধ্যস্থলে | 

এরা অপরাধীদের ভ্তায়ই কর্মালম হয়ে থাকে। আমরা যেমন একক 
ভিখারী দেখে থাকি, তেমনি সমাজবদ্ধ ভিখারীও দেখে থাকি । এদের দলপতি 

থাকে । দলপতির অধান ভিথারীর। সন্ধ্যার পর দ্ব স্ব উপাজিত অর্থ দ্লপতির 

নিকট জমা দেয়। দলপতি এ অর্থ অধীন ভিখারীদের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টন 
করে দেয়। অবস্ত তাথেকে একট! বড ভাগ সে নিজের জন্ত সরিয়ে রাখে। 

আমি এরূপ একটি দলপতিকে জানতাম । সারাদিন তাকে পায়ে পুরু স্তাকড়। 

জড়িয়ে ছিঙ্নবাসে ভিখারীদের সঙ্গে দেখ! যেত, কিন্ত লন্ধ্যার পরই নে তার 

রক্ষিতার গৃহে ফিয়ে দামী “সোপের” সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিষ্ষের পাঙ্জাৰি 
পরে পাখার তলায় রাত্রি যাপন করত। এমন কি, তার সিনেম। দেখারও 

শখ ছিনল। কনিকাতার স্থানে স্বানে এইরূপ ভিথারী-বন্তির অভাব নেই। 
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অনেকে আবার সপরিবারে শহরের ফুটপাতের উপর বসবাস করে। শহুরে 
অপরাধীদের অনেকে রাজে এদের মধ্যে শুয়ে থেকে পুলিশের নজর এড়ায়। 
এমন অনেক ভিখারী আছে যারা এ বিষয়ে এদের সাহাযাও করে থাকে । 

পূর্বে এর! ছেলেপুলে চুরি করে এনে তাদের বিকলাঙ্গ করে ব্যবসায়ে লাগাত। 
এমন কি, এই সব ছেলেদের ছোট ছোট মাহুষ-টান। গাড়ি করে জায়গায় 
জায়গায় বলিয়ে রাখা হ'ত। ন্ুুধের বিষয় এই প্রথ! বর্তমান শভাবধীতে প্রায় 

বিলীন হয়েছে । সর্দাররা এই সব ভিখারীদের ভিক্ষার এলাক। পর্যস্ত ভাগ 
করে দেয়। এদের ঝগড়াঝাটিও এর। মিটিয়ে দিয়ে থাকে । চোরের। প্রায়ই 
এই বেস্ট! এবং ভিথারীরদের মধ্যে আত্মগোপন করে। এইজন্ত এই ভিখারী 
এবং বেশ্তাপমাজ সন্বন্ধে শাস্তিরক্ষকদের অবহিত হওয়া উচিত । এমন বেস্তাও 

আছে যাদের ঘরে কোনও এক ছূর্দাস্ত গুণ্ডা বা ডাকাত এলে তার! গর্ব অভব 

করে। ' লধু তাই নয়, মে এজন্য অন্যান্ত নারীর ঈর্ধারও কারণ হয়। ভিখারী 
সমাজেরও কোনও ব্যক্তি বড় চোর বা! গুও1 হলে ভিখারী সমাজও তাকে সম্মান 

দিয়ে থাকে। 
এই বেশ্তা এবং ভিথারা-সমাজ সম্বন্ধে বলা হল। এইবার হিজ.ড়। ব1 

নপুংসক সমাজ সন্বদ্ধে কিছু বলা যাক। নপুংসক বা। ছিজ.ড়ারাও দলবন্ধভাবে 
বাদ করে। মধ্য কলিকাতায় এদের নিজন্ব বস্তি আছে। কোনও কোনও 

স্থানে এর! এককও বাঘ করে। দৈহিক হূর্বলতার :কারণে এদের অনেকেরই 

একজন করে পুরুষ রক্ষক থাকে। অনেকে স্বামীস্ত্রীর মতই বাস করে। 
পুরানে। চোরদের এদের রক্ষকরূপে দেখা গেছে। ইহা! অপরাধীদের বিকৃত 

যৌনবোধের পরিচায়ক । অনেক অলস প্রকৃতির নিরপরাধ ব্যক্তিদের এদের 
রক্ষকরূপে দেখ। যায়। এই হিজড়া স্মাজ সন্বদ্ধে আরও অনুসন্ধানের 

প্রয়োজন আছে। 

কোনও কোনও পূর্বকালীন অপরাধীদদল তগ্ত পলাকা কিংবা উক্চি আদির 
সাহায্যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহে একপ্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করে দিতো। 

দলে ভন হবার পর দলপতি নিজ হাতে এই কার্য সমাধা! করতে! । এর একমাত্র 

উদ্দেস্ট ছিল দলের লোকদের দলত্যাগের কার্য হতে বিরত করা। এ সকল 

চিহ্ন থেকে দলত্যাগীকে এ ভীষণ ডাকাতদ্লের একজন সমস্তরূপে জনসাধারণ 

মহজেই চিনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। এই ভয়ে দলের 

লোকেরা! কখনও দল ত্যাগ করতে সাহসী হতো না । 
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কোনও কোনও স্বভাব-ছূর্বত্ত জাতি আছে যার! পুরুষদের দেহে কোনও 

বিশেষ প্রকার দল ব! জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে না, কিন্তু তাদের মেয়েরা 
এক্সপ চিহ্ন ধারণ করে থাকে। দ্ৃষ্টাস্তশ্বরূপ দারোয়ালী কামীস নামক 
ত্বভাব-ছুর্বত্ত জাতির কথা বল! যেতে পারে। তার৷ তাদের নাকের বামাংশে 

১ম চিহ্ের অনুযায়ী এবং তাদের প্রত্যেকটি চোখের কোণে ২য় চিহ্ের 

জাতিবাচক চিহ্ন ধারণ করে থাকে । 

এ ১ ১2০ গড ও গড 
১নং খ্নং 

অপরাধীর! কোনও নৃতন লোক অপরাধী-সমাজের অস্ততূক্তি হলে অত্যন্ত 
খুশি হয়ে উঠে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর ট্যটাক থেকে পয়স। খরচ 

করে নানারূপে এজন্ধ তাদের আপ্যায়িতও করেছে । নিয়েব বিবৃতিটি থেকে 

বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। 
“কোনও এক ব্যাপারে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্ধার করে কয়েকর্দিন হাজতে 

রাখে। এই সময় এ হাজতে বহু সাধারণ অপরাধীও উপস্থিত ছিন। আমার 
সুন্দর ভত্রজনোচিত দেহাবয়বের দিকে তারা কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে। 

এরপর এদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাস করে, “কেয়। 

বাবুসাব্, আপ, শুনতা। লাখ রুপেরা৷ মার চুকা। িপাকে রাখনে শিখা তো? 

হামূলোক বহুৎ খুশি হুয়া ।” এবং তারপর তারা আমার পা ছুটো তাদের 
কোলের উপর রেখে আমার সেব! করবার জন্ত জিজ্ঞাসা করেঃ “কেয়। বাবুসাব্, 
তেনি পা আপকো! দাবায় ?” 

এই অপরাধীর! নিজেদের ছুই শ্রেণীর অপরাধীতে বিভক্ত করে থাকে, 

যণা,_সাধু চোর এবং অসাধু চোর। এই অসাধু চোরদের তারা বাটপাড় 
নামে অভিহিত করে থাকে । “চোরের উপর বাটপাড়ি” বাক্যটি ধর্দেশের 
একটি প্রাচীন প্রবাদ বাকা । অর্থাৎ যারা চোরদের নিকট থেকে চোরাই 
জিনিস চুরি করে কিংবা যারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ করে 
তাদেরকে ভারা অসাঁধু চোর বলে। নিজ ভাষায় তারা তাদেরকে লোচ্চ।! 
নচ্ছার এবং বাটপার বলে। 

মঠবাসী সন্গ্যাসীদের [ এক শ্রেণীয় ] অবিবাহিতদের ব্রহ্মচারী এবং স্ত্রী 
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পরিত্যাগীদের অধিকারী বলা হয়। তেমনি সংসারের সহিত অম্পকিত 

অপরাধীদের ঘরিয়ালা৷ ও উহার সহিত সম্পর্ক-শূন্তদের শেয়ানা! বলা হয়। 
বাদশাদের দেওয়ানী খাস ও দেওয়ানী আমের মত অপদলের আম মজলিস ও 

খাস মজলিস আছে। খাস-মজলিনে “শেয়ানা” ন| হওয়। পর্যস্ত ঘরিয়ালাদের 

প্রবেশাধিকার নেই । ] 
ভারতীয় অপরাধীর! তৃকতাক প্রভৃতিতেও বিশ্বাসী । এইজন্ত এদের কেউ 

কেউ ঘটনাস্থলে শিকড়, দড়ি, পাতা, লি'ছুর প্রভৃতিও ফেলে আসে। এদের 
প্রাথমিক অপরাধীর! বহু ধর! ন৷ পড়ার মন্ত্রতন্'ও স্থষ্টি করে থাকে। 

আমি বলেছি যে বেশ্টামমাজের সঙ্গে অপরাধীদের শাশ্বত যুগের সম্পর্ক। 

এ বিষয় নিয়শ্রেণীর বেশ্টাদের সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য | প্রনকৃত অপরাধীদের মত 
এরাও “হাভনট* তথ। সর্বহারা পর্যায়তুক্ত | কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বেশ্ঠারা বন 
প্রাথমিক' অপরাধীদের মত ধনীও হয়ে থাকে। এইজন্ত এই ধনী বেস্তার 

বিবিধ শ্রেণীর অপরাধীদের শিকার তথা টারগেট হয়ে থাকে । 

[ পুলিশ এদের রক্ষণার্থে আগ্রহশীল না হওয়ায় সিনেম! মালিকদের গুপ্ত 

দমনে বেতনভুক গুণ্ডা নিয়োগের মত এরাও আত্মরক্ষী প্রাইভেট পুলিশ 
তৈরী করেছে।] (9 

ভারতে প্রস্গটিটিউট ড্রাগীং মামল! একটি উল্লেখ্য অপরাধ । এখানে বিষ 

গ্রয়োগে অচৈতন্ত করে ওদের গহন! ও ভ্রব্যার্দি অপহরণ কর! হয়। অন্তান্ত 
সাধারণ অপরাধও উচ্চ শ্রেণীর বেশ্ঠাগৃছে হয়ে থাকে । 

এজন্ত প্রাচীন ভারতে রাষ্্রনিযুক্ত জনৈক বেস্তাঁধিকর্তার [ন্থপারইনটেণ্ডেপ্ট] 
অধীনে বিশেষ রক্ষী বিভাগ ছিল। এরা বেশ্তাদের দ্বার অতিথিদের এবং এ 

সকল অতিথিদের খার বেস্তাদের সর্বপ্রকার ক্ষতি নিবারণ করতে৷। এই 

অধিকর্তা বেশ্টাদের আয় অন্থযায়ী রাজকোষের জন্ত আয়কর গ্রহণ করতো । 
পৃথিবীতে ইহাই সর্বপ্রথম আয়-কর বিভাগ। প্রাচীন ভারতীয় রূপজীবনীদের 
বিষয় মত্গ্রণীত পুনিশ কাহিনীতে [ ১ম খণ্ড ] বিশদ্বরূপে বল! হয়েছে। 

“ৰারাণসী” নগরের সোমা নামে এক সুচ্্রী বেস্তা নারী উপপতিদের 

নিকট প্রতি রাঝে বহুত মুস্্। গ্রহণ করতে।। এ রূপনী বেস্তা নারী এক 

সথদেহী তস্করের প্রেমে পড়ে । সেই তস্বর ভাকে তৃলিয়ে এক বাগান বাটিতে 

, (8) বেগ্তাদের বাড়ীউলী পঞ্চায়েতের অধীনে ওদের পরীর নিকটে-ওদ্বের বেতনতুক গৃহস্থ 
গুপ্ারা বাস করে। আহ্বান আসা মাত্র এ প্রাইভেট পুলিশ সদলে তাছের সাহাধ্যে আঁসে। 



9১৩ অপরাধ-তত্ 

এনে তাকে অচৈতন্ত করে তার অলঙ্কার অপহরণ করে পালায় । [600 
30] বারাণসীর অন্ত এক সুদর্শন! বেস্তানারী সছলভাকেও জনৈক হস্থ্য উপপতি 
স্থবিধাজনক স্থানে এনে অচৈতন্ত করে তার দেহ থেকে যাবতীয় অলঙ্কার অপহরণ 
করে পালায় । এ সময় জনৈক বেশ্ঠ। নারী তার ধনী বণিক উপপতিকে হত্যা 
করে ভার সর্বন্ব আত্মসাৎ করেছিল ।” 

বে কোনও যুগের যে কোনও সমাজের বহস্তর আছে। প্রতিটি স্তর পৃথক 

পৃথক জগতের যত। স্ব স্ব স্তরের ধেয়ান মত তার। নিজ নিজ কার্য করে। মাছের 
জগতের সঙ্গে কীট পতঙ্গের জগতের শিশ্চয়ই প্রভেদ আছে। 

উপরোক্তভাবে উৎকট অপরাধীরাও নিজেদের জন্ত একটি পৃথক জগৎ সৃষ্টি 
করেছে। সভ্য মানুষের সহিত উহা সম্পর্কহীন। এই জগতকে আমর! 
অপরাধী-সমাজ বলে থাকি। 

[ অসহাযতা হতে এই জগতে কেছুই মুক্ত নন। এজছ্ প্রখ্যাত ধর্ম- 
প্রচারকগণ পর্যস্ত বু জথন্ত অপরাধ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন । বড়ো বড়ো 
ধর্মপ্রচারকদের জীবিত কালে প্রতিটি দেশে ক্রীতদাস প্রথ। ছিল। কিন্তু ওদের 
কেউই এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি । বছু ভালো ভালে। উপদেশ 
বিতরণ করলেও এ একটি বিষয়ে তার] নীরব। সম্ভবত এই যুণের নায় সেই 

যুগেও ধনী ব্যক্তিদের সয়ীহ কয়া হতে|। ] 
এই অসহায়তা থেকে সভ্য মান্য মুক্ত ন। হলে অপরাধের বীজ সমাজের রঙ্ধে 

রন্ধে রয়ে যাবে। অপরাধী প্রদমনে সকলকেই সমানভাবে মুখর হতে হবে। 

লোভীরা ও ক্রোধীরা! ক্রমান্বয়ে অপরাধী সমাজের কলেবর বৃদ্ধি কবে । 

অপরাধীদের আগার ওয়ান্ডডের তথ। অধস্তন পৃথিবীর মত [অলীক] 
এযরিষ্ট্রোক্রেট' দের একটি আপার-ওয়ার্লড তথা উর্ধ্বতন পৃথিবীও আছে। এই 

উভয় অমাজই ভারতের মধ্যব্তা সমাজের পক্ষে ভয়াবহ ও সদ পরিত্যজ্য | 

বন্ভতঃপক্ষে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিই প্রতিটি দেশে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, 

সাহিত্যিক, রাষ্ট্রবিদ ও শিল্পীদের জন্ম দেয় । নারীদের ঘ। কিছু সৌঠব ও 
সৌন্দর্য তা৷ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেই' দেখা যায় । তাই এদের 'গ্রতি ওদের 
লোলুপ দৃষ্টি। এতে মধ্যবিস্তর। ওদেরকে সাধ্যমত এড়িয়ে চলে। ন্ অনাহারের 
মত অভিভোগও ক্ষতিকর ] সর্বদেশে মধ্যবিতরাই জাতির সভ্যতার ধারক ও 
বাহক। 

উপরে অপরাধীদের আগার ওয়ার্ড [ মহা-হলোড় ] সন্বদ্ধে বল! হয়েছে। 



অপরাধী সমাজ ৪১৭ 

নিম্নে তথা কথিত ] এারিষ্ক্রেট তথা অভিজাতদের আপার ওয়াল্ড সন্ধে 
বলবো৷। শহরের একশ্রেণীর নাইট ক্লাব, ককটেল পার্টি ও প্রাইভেট ক্লাবগুলিতে 
ওদের দেখ মিলবে। 

“বিলাতী কুট, পর ও মিনি পোষাকী ভদ্র নরনারীর দল। কেহ মূল্যবান 
শাড়ী জড়ানো শীর্দদেহী। তার গলার কঠঠিতে এক'পো তেলের স্থান হয়। 

কারও উচ্চখোপী কেশরাজী। কারও বা কেশ বব ছাট। ঘাড়ে ও গলায় 

খড়ির গুড়। [ পাউডার ] ও ঠোঁটে রাঙা রঙ। চটুল। কলহান্ত। মুহ্মুছ 
টাটা ও টু'টু শব ও মিহি গলার ভাক-_“বেয়া-রা | চায়ের পেয়ালার ও চুড়ির 
টুঙ-টাঙ শব । বিলাতি মদের সৌরভে হল ঘর ভরপুর । ইচ্ছা! করে নরনারী 
একজন অন্তজনের গাঝ্রে লে পডছে। কিন্তু তখুনি খুশী মনে বলে উঠছে £ 
এ্যাম সরি। থ্যঙ্ক ইউ। টেবিলের তলায় দৃষ্টি দিলে দেখা! যাবে যে মিঃ দত্ত 
মিসেস্ বেনা'র পা তার প৷ দিয়ে চেপে ধরেছে। শুনা যায় যে এদের কেউ 
কেউ স্ত্রী এক্সচেঞ্র'ও করে। মিষেস্ ভড় মিঃ মিত্রের সঙ্গে নিরাল। বারান্দ। 
থেকে ফিরলে দেখা গেল যে মিসেন্ ভড়ের মাথার সিছরে মিঃ মিত্রের বুকের 

সার্ট রঞ্রিত। জোড়ে জোড়ে বন্ধু বান্ধবী চক্কর আড়ালে যাচ্ছেন। স্মুলাঙ্গির। 
লাক লাইনের রশী কোমরে এ'টে সেখানে ক্ষীণাঙ্গী। বধিয়সী প্রেমিকা তার 

তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে শ্ব-চালিত মোটরে সেখানে উপস্থিত। ক্যাবের! ড্যান্গিনী 

নারী অর্ধনগ্ন নাচের পর এর ওর কোলে কিছুক্ষণ করে বসছে। উত্ভীণ বরস্কা 
মেকআপীনি এ নারী হাড় বার করা হাতে কারও গল। জড়িয়ে ধরছে । 

নারী বেশ্তাদের মত পুরুষ বেশ্তাও আছে। মুরোপে বয়স্ক পুরুষ অর্থের 
বিনিময়ে নারীদের যৌন তৃপ্তি ঘটায় । এই শহরে নারী বেশ্তার মত কিশোর 

ৃ জেপ্টদদের অস্তিত্ব আছে। 
“বহু কিশোর মালিশ বয় মালিশ কালে যৌন বিকার গ্রন্থ মোটর বিহারী 

'ঝনীদের খুশী করে। ওদের সাধারণ ভাষায় ময়দান-বয় বল! হয়। বাবরী 
চুল ওল। লম্ব। চুড়ীদার পাঞ্জাবী পর! বালকেরা ঠোটে রঙ মেখে রাত্রে ময়দানে 
ঘুর ফিরা। করে। এদের হাতে জ্যামবাকের ও ভেসিলিনের শিশি থাকে । বিকৃত 
যৌন বোধগ্রন্থ ব্যক্ষিদের সঙ্গে এদের অবৈধ-যৌন [ 5০0725 ] সন্বদ্ধ আছে। 
এদের কেউ কেউ স্থবিধ! মত ব্ল্যাক মেইলিঙের কাজও করে। (9 

(£ ছষ্টি কিশোরকে একত্রে ঘরে দরজা বন্ধ করা নিবারণ করুন। যৌনজ আদরে ওদেব 
ছোটটির ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়। কৌশলে বড়টি কিংবা! ছোটটিকে অন্তর সরান। তবে সহোদর 
জাতাদের মধো এরূপ অবৈধ সম্পর্ক কখনও ঘটে না। 

ত৭ 
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প্রাথমিক অপরাধীর! সভ্যসমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত হয় না। বরং এর! 
সমানভাবে সভ্যসমাঁজ এবং অপরাধী-সমাজের সহিত মেলামেশা! করে; প্রকৃত 

বা উৎকট অপরাধীর! কিন্তু সভ্য সমাঙ্গের সহিত কোনরূপ মাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখে 
না। তারা পুরাপুরিভাবে অপরাধীসমাজের অস্তভূক্ত হয়ে যায়। এরূপ 
অবস্থায় এদের নেশন উইথইন্ নেশন বা জাতির অন্তর্গত জাতিরপে ব্যাখ্যা 

কর! যাক্স। এই প্রকৃত বা উৎকট অপরাধীর। সাধারণতঃ কর্মালস হয়ে থাকে। 

তারা কখনও কাজকর্ম করে না। প্রকৃত অপরাধীর] তাদের অপকর্মের জন্তু 

কোনও অবস্থাতেই অনুতপ্ত হয় না। ভয়-ভাবনাও থাকে তাদের কম। 
এর। সাধারণত; ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বার পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে কোনওরূপ 

আদর্শ বা দলগত স্বার্থ থাকে না। 

কোনও কোনও অপরাণী দল বেঁধে কাজ করলেও ত। তারা করে ব্যক্তিগত 

স্বার্থের জন্য । এই কারণে এদের প্রায়ই আমরা হিস্যা বা ভাগের জন্য বিবাদ 

করতে দেখি। এছাড়া এদের মধ্যে কর্তব্য-বোধের অভাব এবং হিংস।- 

বৃত্তির আধিক্যও দেখ! যায়। এই কারণে একজন অপরাধী অন্ত আর একজন 

অপরাধীকে প্রায়ই ধরিয়ে দেয়। 
বিঃ ভ্্ঃ-_মধুনা খালি জমি অধিগ্রহণের প্রশ্থ উঠেছে। [মুনাফাকর ক্রয় 

বিক্রয় নিশ্চই নিবারণীয় ] কিন্ত-_-বসবাসের জন্য সেখানে ভিন্ব প্রকৃতির মানুষ 
এনে স্থানীয় শান্ত পরিবেশকে মন্দ করা অন্ুচিৎ। সমরুষ্টির লোকের! [ধনী 

দরিদ্র নিবিশেষে ] আপন তাগিদে পৃথকীরুত হয়ে নিজেদের উপযুক্ত পল্লী 
গড়েছে। অর্থ নৈতিক ও কৃষ্টিগত সমত] এক বস্ত নয় । অর্থ নৈতিক সঙ্ঘাত 

অপেক্ষা কুপ্টিগত সঙ্ঘাত অধিক ভয়াবহ। একই পারিবারিক আচরণ এক 
পল্লীতে নিন্দিত ও অন্ত পল্লীতে প্রনংশিত হয় [কিছু ফাক! জমি শহরকে 
্াস্থাপ্রদ করে। ] কৃপ্টিগত সঙ্ঘাত নৃতন এক রূপ অপরাধী স্থষ্টি করে। 

অগাদশ অধ্যায় 
বুদ্ধি-বৃততি 

বল। হয় থে বুদ্ধি বাহিরের এবং প্রতিভা ভিতরের বস্ত। আমার মতে-_- 
প্রতিভ! বুদ্ধিবৃত্তি তথ [ইনটেলিজেন্স] থেকে হুক্মতর বস্ত। বুদ্ধি বহুমুখী হলেও 
প্রতিভা একমুখী হয়। প্রতিত। মাত্র একটি বিষয়ে অজিত হতে পারে। 
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ভারসেটাইল জিনিয়াস তথা বহুমুখী প্রতিভা একটি অলীক বস্ত। () সে 
ক্ষেত্রে এক প্রতিভাবান অন্ত প্রতিভাবানদের সাহায্য নেন। 

আইনজ ভাক্তার ও ইঞ্রিনিয়ারদের মধ্যে গ্রভেদ আছে। বুদ্ধি সব কয়টিকে 
আয়তে আনে । কিন্ত গ্রতিভ! মাত্র একটিতে প্রকাশ পায়। কার মধ্যে কোন 

বিষয়ে প্রতিভ। আছে ত। খোজা হয় না। তজ্জন্ত বহু প্রতিভার অকাল মৃত্যু 
ঘ্টে। প্রতিভ। প্রবণতার [ ইনক্রিনেশন ] পূর্ণ বিকাশ মাত্র। একস গ্রাতি- 
ভাবান বিজ্ঞানীর মত প্রতিভাবান দস্থ্যও দেখা ষায়। প্রতিভার সহিত নীতি 

বোধের কোনও সম্পর্ক নেই। উহার সহিত বংশাহ্ুক্রম [ হেরিভিটি] এবং 
গোত্রাচুক্রম [ £0৪৩1গা ] উভয়েরই সম্পর্ক থাকে । স্বকীয় চেষ্টাতে উহ! 

অন্ন ও বর্ধন কর] সম্ভব। তবে ওতে বেশী পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। 

বালকর্দের মধ্যে ভালে! ও মন্দ উভয় গ্রতিভাই খুঁজতে হবে। ভালে! 
প্রতিভ। ব্যবৃহাবে বাঁড়বে এবং মন্দ প্রতিভা অ-ব্যবহারে কমবে। এখানে 
ব্যবহার ও অ-ব্যবহার [05০ &015859 ] খিওরি প্রয়োগে এ ভাবে মন্দ 

প্রতিভাকে নির্মূল কর! যায়। 

[ বাসুব উ ত্তাপ থেকে বৃষ্টি হবে বুঝে স্পর্শবিদ্ পি'পড়ের! ভিম্ব মুখে করে 
ভূমিজ গর্ত থেকে উদগত হয়। অনুরূপভাবে পুরানে। ম্বভাব পাঁপীর! জন্ধ 
জানোয়ার, আদিম মানুষ ও শিশুদের মত আবহাওয়া সম্বন্ধে সচেতন। 

বর্ষাক্কালে বৃষ্টি হলে নাত্রে চুরি করার সুবিধা । সি'দেল চোরর]। বায়ুর উত্তাপ 

থেকে বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বুঝে অপকর্মে যা করে। ] 

সাধারণ মানুষদের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে অপরাধীদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট গ্রভেদ 

আছে। এই বুদ্িবৃত্তির অনুশীলন অপরাধীরাও অপকর্মের মধ্যে যথেষ্ট 

করে থাকে। 

কু-কাজ বা সৎকার্জ-যে কোনও কাজই হোক না! কেন, তা! সমাধা! করতে 
হলে স্বপ্লাধিক বুদ্ধি-প্রেরণার প্রয়োজন হুয়। প্রেরণ! বা! ইন্ত্িংইকে সহজাত 
বুদ্ধি বল! হয়। অন্যদিকে আসল বুদ্ধি, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-জাত হয়ে থাকে। 
অপরাধীদের মধ্যে এই বুদ্ধি-প্রেরণার সঙ্গে নির্বুদ্িতাও দেখা যায়। এই 
নির্বুদ্ধিতাও তাদের অস্তনিহিত জড়তা বা অনদভার সহিত এসে থাকে। 
এইজন্যে অপরাধীরা তাদের অপকর্ম নকলের পরিকল্পনার মধ্যে যতই কেন বৃদ্ধির 

() তবে-_ভিক্ন রূপের কোনও ক্ষণক্গন্মা পুরুষ পৃথিবীতে'কদাচিৎ ধাকতে পারে। 
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পরিচয় দিক, তারা তাদের সেই পরিকল্পনার মধ্যে অনেক ফাক রেখে বায়। 
তার জন্যে তার সহজেই ধর! পড়ে। অপকর্মে সফলতা জনিত উত্তেজন। 
ঘটলে অপকর্মের মধ্যে এর বেশি ফাক রাখে । সাধারণতঃ অপকর্মের পর 

প্রত্যাগমন কাল্সে ইহা! অধিক ঘটে। এমন কি, অনেক সময় তারা তাদের 
নিজেদের অজ্ঞাতে অনেক সাক্ষ্াগ্রমাণও তৈরি করে। তাদের অস্তনিছিত 

অদূরদ্শিতা এবং নির্দ্ধিতাই এর কারণ বলে আমি মনে করি । আশু সাফলোর 
সম্ভাবন! তাদের এমন উত্তেজিত করে যে, প্রচুর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করা সত্বেও 

কিছুটা। নির্বুদ্ধিতাও তার৷ প্রকাশ করে। অপকর্ষে সফল হ'লে তাদের এই 

উত্তেজনা শেষ সীমায় আসে । এইজন্তে এই সময় তারা কোনরূপ সাবধানত। 

অবলম্বন করতে অক্ষম হয়। 

আমর! স্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে টু অংশ প্রেরণ! শ্রবং £ অংশ বুদ্ধি দেখে 
থাকি, মধ্যম-অপরাধীদের আমরা ২ অংশ বুদ্ধি এবং ই অংশ প্রেরণা দেখি এবং 
অভ্যাস-অপরাধীদের মধ্যে আমর! & অংশ বুদ্ধি 8 অংশ প্রেরণ! দেখে থাকি । 

আমরা ত্বভাব-অপরাধীদের মধ্যে নির্বদ্ধিত1 সবাপেক্ষ। অধিক দেখে থাকি। 

এর! গ্রধানতঃ ইন্হিংকট ব। প্রেরণ দ্বারা চালিত হয়। এই প্রেরণার বাইরে 
তাদের বুদ্ধিমত্তা! কম প্রকাশ পায়। এমন বহু অপরাধী আছে যারা হাতে কট। 
আঙল আছে তাও বলতে পারে না। কেউ কেউ আবার ডান হাত থেকে বাম 
হাতের শ্রভেদ পর্যস্ত বুঝে না। কিন্ত তা সত্বেও তার তাদের অস্তনিহিত 
প্রেরণার নাহায্যে নানাবিধ দুঃসাধ্য অপকর্ষ করতে সক্ষম হয়। মধ্যম 

অপরাধীদের মধ্যে এই নির্কৃদ্ধিতা অপেক্ষাকৃত কম দেখ। যায়, অভ্যাস-অপরাধী- 
দের মধ্যে এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমরা আরও কম পাই। একপ নির্ুদ্ধিত। 
বা স্ট,পিভিটি এবং চতুরতা বা! কানিংনেসের একত্র সমাবেশ আমরা! জীব-জস্ক এবং 
অসভ্য জাতিদের মধ্যে দেখে থাকি । স্থসভ্য মানুষের শিশুদের মধ্যেও আমি 

এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করেছি । এ'ছাড়া এদের মধ্যে আমর! কিউরিয়মিটি 

বা উৎনুক্যের অভাব দেখি। এই কিউরিয়সিটি বা ওঁংস্থক্যের অভাব 

বিশেষ করে ব্বভাব-অপরাধীর্দের মধ্যেই অধিক দেখা ধায়। এজন 
এদেশের নিরক্ষর চাধীর। আজও পর্যস্ত যেমন খকৃবেদীয় লাঙল নিয়েই মন্তষ্ট 

আছে, তেমনি স্বভাব-অপরাধীরাও ভাদের দেই সনাতন সি'্ফাঠিই অধিক 
পছন্দ করে। আধুনিক বন্রপাতির সাহাধা তারা এজন্যে নিতে চায় না। এদের 
মধ্যে বিজ্ঞানের বীজমন্ত্র এই কিউরিয়সিটি বা উৎন্থক্যের অভাবই এজন্য দায়ী। 
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সময় সময় হান্তকর নির্ুত্ধিত। গ্রকাশ করলেও এই সকল অপরাধীরা, বিশেষ 
করে অভ্যাস-অপরাধীর। অত্যড়ুতরূপ বৃদ্ধিমত প্রকাশ করে। 

এইখানে আমি অপরাধীদের অনস্তাত্বিক সম্পর্কীয় বুদ্ধিমত। সম্বদ্ধেই অধিক 

আলোচনা করবো। সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে প্রাথমিক অপরাধীদের ঝেনী 

নিবিশেষে প্রায়ই তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ভারসেটাইলনেস্ বা সর্বতোমুখীভাব 

দেখা যায়। কিন্তু গ্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্পেশালা ইজড, 

বা একাগ্রমুখীভাবই দ্বেখা গিয়ে থাকে । 
[ বলা বাহুলা, বারে বারে একটি বিশেষ রীতি-নীতিতে অভ্যন্ত হওয়ায় 

তারা এমন বিছ্যুৎগতিতে কাজ করতে অক্ষম হয় যে, ইহাদের এইরূপ অপকর্ম 

প্রতিরোধ কর! প্রায়ই অসভভব হয়ে উঠে। ] 

প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা এক দৃষ্টে বলে দিতে 

পারে €ঘ'ঞ্চোন লোকটি ভীরু, কোন লোকটি সাহসী, কে একা যাচ্ছে, কার 

সঙ্গে লোক আছে। এমন কি, কার পকেটে কত টাকা আছে তা তার তাদের 

চেহার। দেখে বুঝে নিতে পারে। এই ক্ষমতার জন্ত অপরাধীর। এদের গুণী বলে। 

যারা প্রেরণ। [ ইনগ্িংক্ট ] ছার! পরিচালিত হয় তাদেরই এর! গুণী বলে। আর 

যারা! বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের এর শেয়ান৷ বলে। শেয়ানারা অনেক 

সময় ব্যাঙ্ক-কাউন্টার, পোন্ট অফিন ও রেল স্টেশন থেকে শিকার অঙ্সরণ 

করে। এদের গুণীর। কিন্তু রাস্তা থেকেই এদের শিকার বলে চিনে নিতে 

পারে। 

আমি প্রকৃত অপরাধীর পর্যায়ের পিক-পকেটদের কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের 

মনোবিজ্ঞান ল্যাবোরেটরিতে এনে তার্দের উপর যাস্ত্রিক পরীক্ষা করে দেখেছি 

ষে, সাধারণ মানুষ এবং প্রাথমিক অপরাধীদের অপেক্ষা এই সকল প্রকৃত 

অপরাধীদের সময়েব পরিজ্ঞান তথ? প্রতিক্রিয়া-কাল [ রি-আযাকশন টাইম ] বহু 

গুণে বেশি। 

এম্ছাড়। এই সকল পিকৃ-পকেটদেেরে উপর যাস্ত্রিক পরীক্ষা ছায়া আমি এ'ও 

প্রমাণ করেছি যে সাধারণ মানুষ অপেক্ষ। এদের দেহের ম্পর্শ-কেক্জ বা টাচ স্পট 

অত্যাধিক বেশি। কিন্তু সেই অনুপাতে তাদের মধ্যে কষ্টবোধ নিরপরাধ এবং 

প্রাথমিক অপরাধী অপেক্ষ। কম। [কিছু কষ্টকেন্র নিষ্কিয় 

এমন অনেক পিকপকেটকে জানি যার! ট্রাম-বাসের ভিড়ের মধ্যে দাড়িয়ে 

ডান হাতে উপরের ভা এমন ভাবে ধরে যাতে তার বাঁহট। শিকারমন্ত ব্যক্তির 
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কাধের উপর লাগানো থাকে । এিকে কিন্ত সে শিকারের দিকে না তাকিয়ে 
নিকটের সাধী ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে থাকে । এর পর তার বাহুর সংযোগের 

জন্ত শিকারের স্বম্ধের ধমনীর স্পন্দন হতে সে বুঝে নেয় ঠিক কোন সময় এ 
শিকার অন্তমনক্ক হয়ে গেল এবং ইছা বুঝ! মাত্র সে ইঞিত বার! সাথী অপরাধী- 
দের জানিয়ে দেয় : গুবর্ণ মূহ্র্ত এইমাত্র উপস্থিত হলে] | 

এছাড়া এর! মানুষের মন ম্যাজিপিয়ানদের নায় বিবিধ কৌশলে অন্তত্র 
বিক্ষিপ্ত করে; কি করে কাজ হাসিল করতে হয় তা বিশেষ করে পিকপকেট, 

ছিনতাই অপরাধী এবং প্রবঞ্চকরা ভালো করে বুঝে । পিকপকেট আদি বহু 
অপরাধী সন্দেহ এড়াতে শাল প্রভৃতি মুল্যবান পোঁশাক ব্যবহারও করে থাকে । 

বহু পিকপকেট জানে বামে বু ছোকরার্দের মন নারী যাত্রীদের প্রতি নিবদ্ধ 

থাকে। এ ছাড়। যাত্রীর। নামবার সময় অন্যমনস্ক হয়। এক ব্যক্তি কাজ 

করলেও তার দলের লোক ভিড় করে তাকে আডাল করে। এই উদ্দেস্তে 

চাদয়ের সাহায্যে তারা তাদের দেহ ঢেকে রাখে । এই চাদরে অন্থের হাত 

ঢেকে হাতঘড়ি খুলতেও এর! ওভ্ভাদ | এদের চমকপ্রদ কার্ধপদ্ধতিসমূহ আমি 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচন। করেছি। (9 

বন্ত বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলপ্রকাশে অনভ্যন্ত এই সকল পিকপক্রেট, প্রবর্চক 

প্রভৃতি অপরাধীদের ভ্তায়.সি'দেল চোর+ তালাতোড় তথ! বারগার প্রভৃতি বস্তর 
উপর বঙ্গপ্রয়োপকারী অপরাধীরাও বহুবিধ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে থাকে। 
পূর্বোক্ত অপরাধ কল ফরিয়াদীর চক্র সম্মুখে সঙ্ঘটিত হয়। এইজস্থ 

অপরাধীদের সহিত ফরিয়াদীদেরও বিবৃতি থেকে আমি ইহা অবগত হতে 
পেরেছি। কিন্তু শেষোক্ত অপরাধসমৃহ লোকচন্ুর অন্তরালে সমাধ। হয়। তাই 

সেই সকল অপরাধীদেরই বহু তোম়াজ করে আমি এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পককীয় 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। 

পল্লী অঞ্চলে এমন বহু অপরাধী আছে যারা খড়ের আচ্ছাদন গরে খড়ের 
গাদায় আত্মগোপন করে থাকে । অন্ত চোরের! এই অবস্থায় মাঠে শুয়ে পড়ে 
গবাদি পণডকে তাদের খান্ের জন্ত আকৃষ্ট করে। এরা গড়াতে গড়াতে এ 

সকল পশুদের প্রলু্ধ করে নিরাল। স্থানে এনে চামড়ার জন্য তাদের নিহত 
করেছে। কোনও কোনও চোর হ্থতার একমুখে বডশি বেঁধে উহা! তাদের 

(8 কেউ ধর! পড়লে তাদের দলের লোক তাকে ভীষণভাবে মাবতে থাকে ও তাকে থানাধ 

নেবার অন্হাতে কিছু দুরে এনে মুক্ত করে। 



বুদ্ধি-বৃত্ধি ৪২৩ 

কাপড়ে লাগিয়ে গৃহে গ্রবেশ করে এবং এ স্ৃতার অন্ত মুখটি ওদের অপর জন 
ধরে বাইরে দাড়িয়ে থাকে। বিপদ বুঝে সে এ সৃতাঁয় টান মারলে ভিতরের 
চোর তৎক্ষণাৎ অন্ত পথে পলায়ন করে। 

বোরিঙ ও ড্রিলিও মেমিন খ্যাষিড প্রতভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের 

মধ্যেও অপরাধীদের বুদ্ধিমভার ।পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাধীদের বিবিধ- 
প্রকার কার্য পদ্ধতি-__বিশেষ করে ঠগীদের কার্ধপদ্ধতিগুলি বুদ্ধিমত্তার দিক 
থেকে পণ্ডিত ব্যক্তিদবেরও চমতরুত করে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং 
অপরাধীদের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচন! 
করেছি। এই বুদ্ধিমত্! সম্বন্ধে অপরাধীর্দের বিড়ির ধোয়ার গৃহস্থদের নিত্রা 
গাঢ় করার বিষয় বল! যায়| [ব্যবহারিক অপরাধ-তত্ব দ্রঃ ] 

আমি হুর একজন বাড়ীর চোর। এদিন এ বাড়ীটাতে আমিই চুরি 
করেছি। চুরির আগের দিন এ গৃহের নিকটস্থ এক খোলার বাড়িতে আমি 
আশ্রয় নিই। ওদের ঝি চাকর'দের সঙ্গে ভাব করে স্থডুক সন্ধানও নিই। 

[ চাকর'রাই আমাদের জন্য দরজ। খুলে রাখে 1 ] আমি এ বাটির একজন ঝি- 
এর লঙ্গে আলাপ জমিয়ে ছিলাম । গভীর রাত্রে অকুম্থলে গিয়ে মাটির নিচে 

থেকে সি'দকাটিটা আমি উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের 
দিকে একট। মোটা দড়ি ফেলে দিই । পূর্ব ব্যবস্থা মত বাড়ীর ঝি উঠানে 
সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপের সঙ্গে দড়ির মৃখ বেঁধে দিলে 

এ দড়ি ধরে আমি ভিতরে নামি। এরপর অন্ত জলের পাইপ বেয়ে আমি 
উপরে উঠি। এ পাইপের [ 7২917) 1১106 ] চারদিকে কাট। তার লাগানো 

ছিল। কিন্তু পায্নে কেডন জুতো পরিয়ে ও চটের থলে জড়িয়ে ওগুলো! আমি 

এড়াতে পারি। 

"আমরা ছুয়ারে তুরপুণ দিয়ে ফুটা করে বাঁকা শিক ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে 
ভিতরের খিল খুলে তলায় নামিয়ে দিই, দরজার ছুটি পাল্লার একটি চেপে 
ফাক করে খিল খুলাকে বলা হয় “চাড়'-বাজী। 

আজকাল আমর! নানারূপ ঘন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখছি। এমন কি 
ইলেকট্রিক তুরপুণ ও এযাসিড প্রভৃতির ব্যবহার পর্যস্ত আমরা জানি। আমরা 
চোরাই মাল নিজের কখনও পাচার করি না। আমরা এ বিষয়ে বিভিন্ন 
প্রকার চোরাই মালের গ্রহীতাদের, বিশেষ করে বড় বড় দোকানদারের সাহাধ্য 
নিয়ে থাকি ।” 



৪২৪ অপরাধ-তন্ব 

সাধারণতঃ যে সকল অপরাধী দূল বেঁধে অপকর্ম করে তারাই বুদ্ধি-মতার 
পরিচয় অধিক দেয়। এ বিষয়ে পিকৃপকেটদল এবং ভাকাতরা অন্ততম। 

পিকৃপকেটদ্নের মধ্যে প্রেরণা। এবং ভাকাতদদের মধ্যে বুদ্ধি অধিক দেখা যায়। 
ডাকাতদের ন্কায় পিকৃপকেটরা৷ অনেক সময্স সর্দার বা! নেত। দ্বারা পরিচালিত 
হয়। এই পিকৃপকেটার্দি নির্বল-চোর়েরা সময় সময় অত্যদভূত বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিয়ে থাকে । 

এদের কেউ কেউ নিয়ে একটি ইজের বা পাতলা! পান্ট,লেন পরে ভার উপর 
একট! লুঙ্গি পরে । গায়ে পাঞ্জাবি পরে তার উপর একটা কোটও চাপায়। 
অপকারধষের পর ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে এর! তাডাতাড়ি কোট এবং লুঙ্গিটা 

খুলে ফেলে অকুস্থলে ফিরে আসে। এই অবস্থায় দেখে ফরিয়াদী এবং আশে- 
পাশের কোন লোকই আর তাকে চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে 
লুঙ্গি-পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে; পাণ্ট,লেন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের 
দিকে তারা ফিরেও দেখে না। ভারতীয় চোরদের মধ্যে এমন অনেক 

চোর আছে যার তাদের গেঞ্ির উপর একট! রবারের বেণ্ট এটে দিয়ে তার 

উপর একটি-শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান থেকে বস্বাদি তুলে নিয়ে নিমেষে 

উহা গেপ্রির নীচে এর! ঢুকিয়ে দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের্র বেপ্ট ছারা 
বেষ্টিত থাকায় উহা! আর নীচে পড়ে ধায় না। এই অবস্থায় অপরাধীটি হাত 
ছলাতে ছুলাতে প্রকান্তেই বেরিয়ে আসতে পারে। এই সব অপরাধীর! দলের 

জন্ত ছেলে-ছোকর! সংগ্রহ করার মধ্যেও কম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। এ 

বিষয়ে নিয়ের বিবৃতিটি প্রণিধানষোগ্য | 
“আমাকে হিরু সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। নেশার 

খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখ! করতে বাধ্য হুই। সর্দার আমাকে 
বায়ক্কোপ দেখার জন্ত প্রায়ই পয়স। দিত। এছাড়। আমাকে সে নানারূপ কু- 

অভ্যাসও শেখায় । এস্ছাড়। সর্দারী আমাদের উপভোগের জক্টে কয়েকটি 
মেয়েও এনে দিত | আমাদের শিক্ষার জন্তে সর্দারজী শ্বগৃহে একটা, স্কুল খুলে 

ছিল। এখানে আমর! তালার চাবি তৈরি করতে এবং খুলতে শিখি। 
এই সব শহুরে চোরেদের স্তায় পল্লীগ্রামের চোরেরাও নানারূপ বুদ্ধিমতার 

পরিচয় দিয়ে থাফে। বিশেষ প্রক্রিয়া ঘারা অপি সহযোগে গবার্দি পণুর শিং 
বাকানে। বা সোজ| কর! বায়। সোজা-শিং গরু চুরি সম্বন্ধে থানায় ডাইরি করা 
হয়েছে গুনে চোর উক্তরূপেচুরি করা গরুটির শিং বাক করে দিয়ে রক্ষা পেয়েছে । 



বুদ্ধি-বৃতি ৪২৫ 

পল্পীগ্রামে এমন অনেক কাহিনী আজও শোনা বায়। এ বিষয়ে কিছুদিন আগে 

আমি এরূপ একটি গল্প শুনি কোনও এক অপরাধী একটি শ্বেতকায় ছাগল চুরি 
ক'রে সেট! ভক্ষণ করে ফেলে” তার ছালটি জুতার কালে। কালি দ্বারা পালিশ 

করে গৃছেই রেখে দেয়। চুরির তদন্তে এসে দারোগা-সাহেব কালে। ছাগলের 
ছাল দেখে অপরাধীটিকে আর গ্রেপ্তার করে নি। একদ। কয়েক ব্যক্তি পাঠি 

চর করে এনে অন্ত এক পাঁঠার অগুকোধ উহার মাংসের মধ্যে রেখে রায় শুরু 

করে। দারোগ] তাস্তে এসে এ মাংসের মধ্যে অগ্ডকোষ দেখে মামলাটি মিথ্য। 

মনে করেছিলেন। তদন্ত করতে করতে হঠাৎ দারোগা লক্ষ্য করলেন ঘে পাশের 

বা।ড়র বিচালীর গাদ্দাটি দাউ দাউ করে জলে উঠল। বল! বাহুল্য, এই অগ্নি- 

কাণ্ডের নায়ক এবং তার সাকরেদর। দারোগার পিছু শিছ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 

পরে দ্বান! যায় যে, অগ্নিকাণ্ডের প্রধান হোতা লোক মারফৎ একট মালায় 
করে ফর্লপহ কিছুটা ফসফরাস বিচূলী গাঁদায় বহু পূর্বেই রেখে আসে । মালাটায় 
হিসাব মতই জল বাখ৷ ছিল । জলের ভিতব থাকায় ফসফরাসের টুকরাটুকু 
সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠে নি। ঘণ্টাকয়েক পরে এই জল শুকিয়ে গেলে ফরফরাসটিও 
জলে উঠে। দাবোগার সামনে হাজির থাকায় অগ্নিকাণ্ডের জন্যে এদের 

কাউকেই আর দায়ী করা যায় নি। অপরাধীদের এই বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে একটি 
বিলাতি উদাহরণ দিয়ে বঙমান পরিস্ছ্্দটি শেষ কর। যাক । 

“চোরদের রপাবলিকে জোনাথন্ ছিল একজন 1ডকৃটেটার । শেষ বরাবর 

সে লগুনের চোরদের একচ্ছজ সম্রাট হয়ে উঠে। একদিক দিয়ে যেমন সে 

চোরের রাজ] ছল, অন্যদিকে সে পুজিশকে চোর ধরতে সাহায্যও করেছে। 

বল! বাহুল্য, যে সকল বিপক্ষ পক্ষায় চোরের তার অবাধ্য হত, জোনাথন্ মা 

তাদেরই পুলিশে ধরিয়ে দিত । অন্য সকলকে রক্ষা! করার জন্তে কিন্তু সে চেষ্টার 

কোনও রূপ ক্রটি করেনি। এদের কেউ কেউ দৈবাৎ কারারুদ্ধ হলে জোনাথন্ 

তাদের পারবারবর্গের ভরণ-পোষণ করত এবং তাদের রক্ষিতাদের খবরাদি 

রাখত। পাঁরশেষে জোনাথন্ লগ্ন শহরে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্ত একটি 

অফিনও খুলে। হ্ৃতসর্বন্ব নাগরিকরা এই অফিনের কাহুনমত কিছু টাক! দিয়ে 
দরখাস্ত করত। এদের কেউ কেউ তাদের অপহৃত ভ্রব্যাদির কিয়দংশ ফিরেও 

পেত। এইভাবে মে নগরবাসীদের ও সরকার বাহাছরের বিশ্বাস ভাজন হয়ে 
উঠে। জোনাথন সমগ্র ইংলগ্তকে কাজের জন্তে কয়েকটি জিলাতে ভাগ করে 

এবং মে এক-এক দল অপরাধীকে 'এক-এক স্থানে কার্ষে নিষুক্ত করে। এই 



৪২৬ অপরাধ-তত্ব 

সব অপরাধী তাদের সর্দারের মারফৎ চোরাই মাল জোনাথনের কাছে পাঠিয়ে 
দিত। এ সব চোরের! কেউ 'কমিশন বেসিসে', কেউ বা মাসিক মাহিনায় 
জোনাথনের অধীনে কাজ করত। জোনাখন্ অপকার্ষের জন্তে এদের পুরস্কৃত 
করত, জরিমানাও। এমন কি, চোরাই মাল পাচারের জন্তে জোনাখন্ ফ্রান্স 

প্রভৃতি দেশে এজেন্ট নিযুক্ত করত। কেবলমাত্র ফেরারী আদমীদেরই সে তার 
দেহরক্ষী নিযুক্ত করত, কারণ তার বিশ্বাম ছিল, এই সব ব্যক্তি ইচ্ছা সন্বেও 
তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না1” 

এই ধরনের অত্যন্ত বুদ্ধির পরিচয় অপকর্মের মধ্যে দখা গেলেও 
অপরাধীর। তাদের অস্তনিহিত নিবুদ্ধিতার এবং অদূরদরশিতার জন্তে এমন বহু 
ফাক তাদের অপকর্মের মধ্যে পূর্বাপবভাবে রেখে যায় য। অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষকদেব 
নজর এড়ায় না। এইজন্ত প্রভৃত বৃদ্ধিমতার অধিকারী হওষ। সত্বেও নির্বুদ্িতার 
জন্যে অপরাধীর] পরিশেষে ধরা পঙে তাদের অপরাধ-জীবনের পরিসমাপ্তি 
ঘটায়। 

অপকর্মের সময় অপরাধীবা৷ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠে। সাফলা 
লাভের পর এদের উত্তেজনা শেষ সীমায় উপনীত হয়। এই উত্তেজনার 
জন্তেও এদের বুদ্ধিত্রংশ ঘটে। কোনও কোনও অপরাধী তাদের দাভিক- 
তার জন্যেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে না। এইজন্তে অপরাধীরা 
সময় সমক্ক এমন অনেক চিহ্ন অকুস্থলে বেখে আসে যে-সব চিহ্ন বা হুত্রের 

সাহায্যে সহজেই তারা ধরা পড়ে । তাদের দাভিকতার জন্তে কেউ কেউ 

অকুহ্থলে নাম লেখা কার্ড ও রেখে আমে। দলগত সংস্কারের জন্যেও কেউ 

কেউ অকুস্থলে নানাবিধ চিহ্ন রেখে আসে, যথা -খড়, দরডি ইত্যাদি । 
এদেশের অপরাধীরাও সংগঠনেব দিক থেকে কম বুদ্ধি প্রকাশ করে ন।। 

এদেশের রঘু ভাকাত, গৌর বেদে প্রভৃতি ডাকাতের। এ বিষয়ে অন্ততম ছিল। 

এ প্রসজে এই বিবৃতিটি গ্রণিধানযোগ্য । 

«আমাদের জুয়ার আড্ডাঁটা ছিল তেতলার ছাদের উপর । বাডিটা'র বিভিন্ন 
ফ্লাটে বহু লোকই বাস করত, তাদের অনেককেই আমরা জুয়াড়ী করে তুলি। 
আত্মরক্ষার জন্ত আমর! চারিদিকে পাহারা রাখতাম, ছোকর! পাহারাই রাখতাম 
আমরা বেশি। অদূরে রাস্তার মোড়ে আমাদের নির্দেশ মত ছুটা। ছোকরা 
মারবেন খেলত। পুলিশের হাল্প। দেখলেই মারবেল খেলতে খেলতে এগিয়ে 
এসে নে অন্ত আর একটি ছেলেকে খবর দিত,যে কিন। সেখানে লা, ঘোরাচ্ছে। 



বুদ্ধি-বৃততি ৪২৭ 

লা্ওয়ালা ছেলেটি লা ঘুরাতে খুধাতে এগিয়ে এসে মোড়ের মাথায় এক 
যুবককে খবর দিত। এই যুবকটি খবরের অপেক্ষায় ঘুড়ি ও লাটাই হাতে 
বাঁড়ির কাছেই অপেক্ষা করত। খবর পাওয়ামাজ্র বাড়ির একতলার পানের 

দোকানে মে দৌডে আসত । এই দোকানটায় একট। ইলেকৃট্রিক সুইচ থাকত। 

এই স্থুইচের সঙ্গে দোতলার একটা কলিং বেলের সংযোগ ছিল । কলিং বেলটা 
বেজে উঠা মাত্র দোতলার পাহারাদার তেতলার ছাদে এসে আশ্চ বিপদ সম্বন্ধে 

খবর জানাত এবং আমিও মালের টাকাগুলো৷ উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়তাম। 
অপর দিকে জুযাড়ীরাও এধারে-ওধারে ছড়িয়ে পডত। এয়পর পুলিশ ছাদে 
এসে না! পেত টাকাকডি, না পেত কোনও যন্ত্রপাতি বা লোকজন । গোয়েন্দাকে 

গাল দিতে দিতে তারা ফিরে যেত বিফল মনোরথ হয়ে ।” 

“কোনও ক্ষেত্রে পুলিশ এলে আমরা! ছোট জল চৌকিতে একটা গণেশ 

ঠাকুর ওকিছু ফুল রেখে গ্ল গান ধরেছি ।” 
অপরাধীদের বৃদ্ধি-প্রেরণার আরও প্রমাণ ম্বরূপ [মত স্থাপিত ও সম্পাদিত ] 

কলিকাতা] পুলিশ জানেলে প্রকাশিত “পাঁগল। হত্যার কাহিনী” থেকে কিছুট। 

ংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। 

“২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩*---আমরা খবর পাই খাদ। হাওড়ার একট। 

বাড়িতে লুকিয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ আমর] হাওড়। রওনা হই এবং সেই সমগ্র 
বাড়িটি দিপাহীদের দ্বার! ঘেরাও করাই। খাঁদা নামে লোকটা ধর! পড়ে। 
লোকটা বিনাধুদ্ধে ও বিন! বলগ্রয়োগে ধর! দেয়। তাকে দেখেই আমাদের 

ইনফরমার কাপতে শুর করে। এর পর অনেকেই তাকে খাদ বলে সনাক্ত 

করে। খাঁদার ফটোগুলির সহিত তার চেহারা অবিকল মিলে যায়। খাদার, 

ঠোট ও ভ্রর উপর কাটা দাগ ছিল, এই লোকটিরও সেক্প দাগ দেখা যায়। 

খাদার বুকে উত্কি দ্বারা বেঙ ও ফুল প্রভৃতি এবং ভান হাতে নারিকেল গাছ, 
সাপ, “প্রাণের খেদা” প্রভৃতি আক ছিল। এই লোকটির দেহেও পেকূপ 

প্রতিকৃতি দেখা গেল। বুকের মাপ এবং দৈর্ধ্যও তার একরূপ দেখা যায়। 
সনাক্তি সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হ'লেও আমি তাঁকে খাদ বলে বিশ্বাস 

করি নি। কারণ খাদ বিনা রক্তপাতে ধরা দিতে পারে না। পরে তনস্তে 

জান! যায় যে, এই ব্যক্তিটি খাদ। নয়। নে খাদার একজন সাকরেদ মাত্র । 
হুবহু অন্থরূপ দেখতে এই ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করে দে দলে ভর্তি করে। 
একে তার। ডুপ্লিকেট খাদ! বলে অভিহিত করে। খাদার নির্দেশে সে খাদার 



৪২৮ অপরাধ-তত্ব 

অস্থ্রূপ উদ্ধিচিত্র এবং আঘাতের চিহাদি নিজ দেহে ধারণ করে এই উদ্দেস্তে 
যে সেখাদার নামে সময় বিশেষে জেল খাটবে, যাতে খাদ বাইরে থাকলেও 

লোকে মনে করতে পারে সে জেলে আছে। টিপের কাগজ থেকেও আমাদের 

এই ভূল আমর! ধরে ফেলি। * 
আত্মরক্ষার কারণেও অপরাধীর! নানারপ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। নান 

প্রকার মিথ্যা ভাষণের মধ্যে আমরা ইহার পরিচয় পাই । ধর] পড়ার পর এর! 

নিম্বোক্তরূপ বছবিধ মিথ্যা ভাষণের সাহাষ্য নেয়। 
,“আমি মশাই একজন নিরপরাধ ব্যক্তি । আমি অপরাধী বটে, কিন্ত চোর 

নই। ফরিয়া্দীর যুবতী কন্যার সর্গে আমার প্রেম হয় । আমি গোপনে রাত্রি- 
যোগে কথিত কন্যার ঘরে যেতাম, কিন্তু কাল আমরা ধরা পডে যাই। ক্রুদ্ধ 

হ'য়ে ফরিয়াদী এই ঘটিট। হাতে দিয়ে আমাকে পুলিশে দেয় | লোকলজ্জাবশতঃ 

আসল বিষয়টি ফরিয়াধী গোপন করেছেন। ফরিয়াদীর স্ত্রীও আমার এই প্রেম 
সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি দুধ খাইয়েছেন।” 

চাকর চোরেদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায় । 

সাধারণতঃ অভ্যান-অপরাধীরা [প্রাথমিক অপরাধীর] একপ মিথ্যাব 

আশ্রয় নেয়। কোনও এক চাকর-চোর গহন। শুদ্ধ ধর1 পড়ার পর এইবপ 
উক্তি করে, “ও ত গিশ্লী-মা আমাকে করাকে ন। জানিষে চুপি চুপি বাধ! দিয়ে 
ব। বিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন।' অন্ত আর এক নারী অপরাধী 

এন্সপ অবস্থায় নিয়ো কতরূপ উক্তি করে, 'দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। 

তিনিই আউটিট। চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি 
এ কথ। অস্বীকার করছেন ।, 

আমি বিগত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের তাগিদে ভারতে আগত কয়েকজন 
যুয়োপীয় অপরাধী এবং তত্দহ কলিকাতা মহানগরীর স্থায়ী বাসিন্দা এমন 

কয়েকটি আংলো-ইত্ডিয়ান ও মুরোপীয় অপরাধীদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে ওয়াকি- 
বাহাল হবার স্থবিধে পাই। ভারতীয় অপরাধীদের সহিত তুলনায় এদেব 
বুদ্ধিমত্ত! নিতাস্ত নগণ্য বলেই মনে হবে। 

সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে যে, বস্ততান্ত্রিক মুরোপীয় অপরাধীরা যন্ত্রের 

উৎকর্ষতার উপর অধিক নির্ভরশীল, কিন্তু রক্ষণশীল ভারতীয় অপরাধীরা! অধিক 

নির্ভরনীল তার্দের যন্ত্রের ব্যবহাঁর-চাতুর্ষের উপর । এই কারণে অধিকাংশ 

ভারতীয় অপরাধী সাধারণ তথ। পিম্পল্ যন্ত্রপাতি ব্যবহার পছন্দ করে, কিন্ত, 



বুদ্ধি-বৃত্তি ৪২৪ 

বন্ততাঙ্জ্রিক মুরোপীয় অপরাধীরা আধুনিক জটিল তথা কমপ্রেক্স হস্ত্রপাতি 
ব্যবহারের পক্ষপাতী । অবস্থ ভারতের শহুরে অভ্যাস-অপরাধীর! এক্ষণে যুরোগীয় 
অপরাধীদের ম্যায় জটিলযস্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করেছে। কিন্তু তা সত্বেও পন্গী 
অঞ্চলের ভারতীয় অপরাধীর! তাদের প্রাচীন সি'দকাটিই বেশি পছন্দ করে। এই 

উভয় মহাদেশের অপরাধীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তৃূলন1 করলে দেখা যাবে যে, 
এদের মধ্যে যার! স্বভাব ও মধাম অপরাধী তারা সাধারণতঃ সকল দেশেই 

সাবেকী অতি সাধারণ যস্ত্রাদিই ব্যবহার করে থাকে । বলা বাহুল্য যে, এদেশের 
সিদকাটি এবং যুরোপের জিমির গঠন-প্রণালী প্রায় একই রূপের হয়ে থাকে। 

কিন্তু এই উভয় দেশের অভ্যাস-অপরাধীদের কয়েক শ্রেণী এক্ষণে জটিল যন্ত্রপাতি 

ব্যবহার শুরু করেছে। 

মৎ সংগৃহীত ভারতীয় এখং মুরোগীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত বনু যন্ত্রপাতি 

ভারত গন্র্নমেণ্ট প্রতিষিত কলিকাতার সর্বভারতীয় ডিটেকৃটিভকলেজের 
মিউজিয়ামে পৃথক পৃথক ভাবে আমি স্থাপন করেছি। ইহ! দ্বারা তুলনামূলক 
ভাবে ইহাদের ব্যবহত যস্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা কর সম্ভব হবে। অন্ুরুদ্ধ হয়ে 
এই ক্রাইম মিউজিয়ামটি আমি নিজ সংগৃহীত বহু দ্রব্য দ্বারা অরগানাইজ করে 
দিয়েছি। এই মিউজিয়াম থেকে এ সকল যন্ত্রপাতির কয়েকটি ফটো! এখানে 

পৃথক পৃথক ভাবে উদ্ধত কর! হলে] | “ক' চিচ্ছিত চিঞ্জে বাঙালী | প্ররুত ] 
অপরাঁধীন্দের ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রার্দি দেখানে। হয়েছে । এবং «" চিহ্নিত চিত্রে 

মহীশূরের [ প্রকৃত ] অপরাধীদের ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রপাতি দেখানো হয়েছে । 
এই ছুইটি প্রদেশের দূরত্থের ব্যবধান হাজার মাইলের উপর। তা হলেও দেখা 
যায় যে, এই উভস্ন প্রদেশের [প্ররুত ] অপরাধীর! প্রায় একই প্রকারের 

নাধারণ [ সিম্পল ] অস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে । 

এক্ষণে 'গ' চিহ্নিত চিত্রে কলিকাতার আধুনিক [ প্রাথমিক ] অপরাধীদের 
ছ্বার। ব্যবহৃত যন্ত্রা্দি, 'ঘ' চিহ্ছিত চিত্রে মাদ্রাজ শহরের এরূপ অপরাধীদের দ্বার 
ব্যবহৃত বন্ত্রা্দি এবং ও" চিহ্নিত চিত্রে আধুনিক বিলাতী অপরাধীদের দ্বারা 
ব্যবহৃত জটিল [ কমপ্লেক্স ] যস্ত্রাধি দেখানে। হয়েছে । এইবার বুঝ বাবে যে, 
এই তিনটি স্বানেরই আধুনিক অপরাধীর! প্রায় একই প্রকারের বগি 
ব্যবহার করে থাকে। এই সকল যন্ত্রপাতির তুলনামূলক আলোচনা! 
দ্বারা আমি আরও জেনেছি যে, সকল দেশের ত্বভাব-অপরাধীরাই সাধারণ 

- ও মামূলী বস্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। এদেশয় দি'দকাটি এবং 



০০৪ অপরাধ-তত্ব 

বিলাভী জিমির গঠন পর্যালোচনা! করলেই এই সত্যটি উপলব্ধি করা 
যাবে। 

ভারতীয় পল্পী-অঞ্চলের অপরাধীদের সম্পর্কে এই কথ। বিশেষ রূপে সত্য । 
এদেশের চাষীর যেমন খগ.বেদের সময়কার লাঙল আজও পর্যস্ত আকড়ে ধরে 

আছে, তেমন ভারভীয় অপরাধীরা আজও তাদের প্রাচীনতম সিদকাটি 
পরিত্যাগ করে নি। এর কারণ ভারতীয় নিরপরাধ মানুষদের ন্তায় এরা 
একাস্তরূপেই সংরক্ষণণীল | এই সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান অঞ্জন করতে হলে উপরোক্ত 
মৎ স্থাপিত ক্রাইম মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করা উচিত। এক্ষণে ইহ] পৃথিবীর 

অন্যতম ক্রাইম-মিউজিয়াম পে ম্বীকৃতি লাভ করেছে। (9 

প্রতিরোধার্থে নিরপরাধীরাও বাধ্য হয়ে বহু বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য নেয়। 
কিন্ধ- কিছুক্ষেত্রে এগুলি অপরাধ ব1 অন্যায় তা বুঝা দুর । ফল ও দ্রব্য 

চুরি রুখতে বহু গৃহস্থ মরণ ফাদ পাতে । [ ইলেকট্রিক কারেন্ট যুক্ত তার রাখে ] 
নিয়ে ওইরূপ একটি তথ্য দৃষ্টাস্তত্বরূপ উদ্ধত করা হলে । 

কোনোও এক ব্যক্তির শস্য ক্ষেত্রে এক ছুষ্ট ব্যক্তি নিজের প্রচুর জমি 
থাকা সত্বেও বেড ভেঙে গরু ঢুকাতো। উদ্দেশ্য ওই জমি ওই ভাবে অলাভ- 
জনক করে তাকে তা! বিক্রয় করতে বাধ্য করা | পুলিশ ও আদালত ব্যয়বহুল 
ও সময়সাপেক্ষ। গুগাদের দ্বার গুগ্ার্দের প্রতিহত করাতেও' বনু বঞ্চাট | 

ওই লোক তখন গুড় ও খড়ের সঙ্গে ফলিডল মেখে তার এ ঘেরা জমিতে 

ছড়ালো। এতে ওই উৎপীড়কের গরুগুলির মৃত্যু ঘটে। 
[ এখানে নিজের ঘের1 জমিতে কীটনাশ করার অধিকার তার নিজেরই 

আছে। তবে এখানে মংশ্লিষ্ট পক্ষকে ও পুলিশকে পূর্বাহ্ছে জানানে৷ ভালো ] 
কোনও এক গৃহস্থ আলমারীর গোপন গহ্বরে স্বর্ণ অলংকার রেখে উহার 

স্ুমুখের দিকে ঝুট! মণি মুক্ত ও পিতলের তৈরী গহন। রাখলে! | সি'দেল চোর 
সমূখে অতো! গহন! পেয়ে আর ভিতরে কিছু ন! দেখে ওগুলি নিয়েই পালালো । 
কারণ ওই কার্ধে ভয় ও উত্তেজনায় ও সময় রক্ষার্থে ক্বভাবতঃই তাদের বুদ্ধি 
ভ্রংশ ঘটবে। 

(8 ভারতে ক্রাইম মিউজিয়াম না থাকায় আমি উহার সাজাবার কায়দা! এবং কাঠের ও 

লৌহ নির্মিত ধারক ষ্ট্যাগুগুলি 'ও টেবিলগুলি নিজ বায়ে তৈয়ী করে ভারত গভর্নমেন্টের ওই 
প্রতিষ্ঠানে প্রদান করি। 



উনবিংশ পরিচ্ছেই 
॥ সাক্ষ্য-প্রমাণ॥ 

একমাত্র পুলিশ কর্মী ব্যতীত অন্ত কারও পক্ষে অপরাধ-তত্ব সম্বদ্ধে তথ্যাদি 
সংগ্রহ সম্ভব নয়। হুর্ভাগ্যের বিষয় এদের মধ্যে বনু গবেষক ও লেখক এখনও 

তৈরী হন নি। পূর্বতন কয়জন ইংরাজ উর্ধতন পুলিশ কর্মী মাত্র স্বভাব ছুর্বৃত্ত 
জাতিদের সম্বন্ধে যৎসামান্ত তথ্য সংগ্রহ করে দিলেন। 

সাধারণতঃ অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পকীয় গবেষণার জন্তে পরিসংখ্যার উপর 

অধিক নির্ভর করা হয়। বলা বাহুল্য যে, ভারতবর্ষে অপরাধ-সম্পর্কীয় তথ্য- 
তাঁলিক৷ সম্যকরূপে সংগৃহীত হয় নি বললেই চলে । যেটুকু সংগ্রহ করা হয়েছে 

তার যৃল্য-কতটকু তা আর কেহ ন৷ বুঝলেও আমি বুঝি। এর কারণ আমি 

নিজে এইরূপ পরিমংখ্যা অতীতে অংগ্রহ করেছি। একজন বৈজ্ঞানিকরূপে আমি 

বলতে চাই ষে, এঈ সকল পরি্ংখ্যার উপর নির্ভর করে অগ্রসর হলে ভুল 

সিদ্ধান্তেই আসা হবে। এদেশে যত অপরাধী আছে তার মধ্যে খুব কমই 

কর্তৃপক্ষের নজরে এসেছে । এদের মধ্যে যারা আদালত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে 

তাদের পরিসংখ্যার মধ্যে ধরা হয় নি। অপর দিকে খান্তে ও ওঁধধে ভেজাল 

প্র্দানকারীদের এবং কালোবাজারীদের এই সকল পরিসংখ্যার মধো ধর।' হয় 

না। অথচ যে অপস্পৃহা সাধারণ অপরাধীদের মধ্যে দেখা যায়, দেই একই 

অপম্পুহা৷ তাদেরও পরিচালিত করে থাকে । তছুপরি যনস্তত্বের ভিত্তিতে আজও 

এদেশে অপরাধীদের কোনও পরিসংগ্যা সংগৃহীত হয় নি। এইজন্ত পরিসংখ্যার 

ভূল তথ্যের উপর নির্ভর না করে আমি গবেষণার কারণে সরাসরি পরিদর্শন ও 

পর্যালোচনের উপর 'নর্ভর করেছি। এক হাড়ি ভাতের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক 

অন্ন পরীক্ষা করে যেমন বলা যায় যে হাঁড়ি শুদ্ধ ভাতই একই রূপে সিদ্ধ হয়েছে, 

তেমনি প্রতিটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অপরাধীদের মধ্য থেকে ভ্রিশ-চল্লিশটি 

ব্যক্তিকে মুক্ত অবস্থায় অবলোকন করে তাদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে বহু তথ্য 
মঠিকভাবে জান। সম্ভব হয়ে থাকে ব'লে আমি মনে করি। 

যার। জেলের বন্দীরূত কায়েদীদের পর্যালো চন করে অপরাধ-বিজান গড়তে 
চেয়েছেন তাদের কোনও মিদ্বাত্ত আমি মানতে গ্রস্ত নই। কারণ পোষ! 

_ খ্খাচার' পাখি ও বনের পাখির পর্যালোচনা একরূপ হ'তে পারে না । আমার 
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মত গত ত্রিশ বসব যাব [এখনও] শত শত অপরাধীদের মুক্ত অবস্থায় ঘাঁটা- 
ঘাটি করে কেহ কোনও পুস্তক আজ পর্যস্ত এদেশে লিখে যান নি। তাই 
ভারতীয় অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমারপূর্ববর্তা কোনও পণ্ডিতের অর্জিত কোনও 
জান আমার সাহায্যে আমেনি। তাই আমাকে একাই বহু ভারতীয় অপরাধীকে 
পর্যালোচনা করে আপন ধারণ! অনুযায়ী বিবিধ সিদ্ধান্তে আতে হয়েছে। 

এ'কথাঁও ঠিক যে জৈব-বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে বিচার না৷ করলে অপরাধ- 
বিজ্ঞানের যন্তাত্বিক সম্পর্কীয় গবেষণালন্ধ কোনও এক সিদ্ধান্ত সত্য কিনা 

তা বুঝা অসভ্ভব। এর কারণ এই ঘে, দেছকে বাদ দিয়ে মনকে কল্পনা করা৷ 
আজও সম্ভব হয় নি। দেহের সহিত মনের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তাঁ আধুনিক 

পঙ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করে থাকেন। পূর্ব পরিচ্ছেগুলিতে অপম্পৃহা, 
শোণিতন্পৃহা, ভাবগ্রবণত। প্রভৃতি বিষয়গুলির প্রমাণ খ্ববূপ বহু কাহিনীর উল্লেখ 
করা হয়েছে। কিন্তু এ*সত্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রমাণের উল্লেখ কর! প্রয়োজন। 

প্রথমে শোণিতন্পৃহার প্রমাণ ত্বরণ কলিকাতায় সঙ্ঘটিত আবও একটি কাহিনীর 
উল্লেখ করা যাক। 

“তদন্তকারী অফিসাবের বিশ্বাস ছিল যে, হত্যাকারী ঘটনাস্থলে ফিরে আসবে। 
[ কাঁরণ,_শোণিতস্পৃহা জনিত মনোবিকাব। ] এই জন্যে অকুস্থলের 

জনসাধারণকে তিনি অপরাধীর হুলিয়৷ সম্বন্ধে অবহিত কবেন এবং এরূপ 
চেহারার কোনও লোককে অকুস্থলে ঘুরাধুরি করতে দেখলে তাকে আটকে 

রাখতে অনুরোধ জানান। ছুই দিন পরই এক্সপ একটি লোককে আমরা এইখানে 
ধুরাধুরি করতে দেখি। চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে দৌড় দিলে আমরাও 
তাকে অঙ্মরণ করি ।” 

অপরাধীদের অস্তনিছিত ভাবপ্রবণতা৷ সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত 

ভস্টয়ভস্কি এরূপ লিখে গেছেন? “জেলে থাকাকালীন এমন অনেক অপরাধীকে 

জানতাম ধার! আসলে নির্দয় পশু ছিল। অন্তরের সঙ্গে আমি তার্দেরকে ঘ্বণ 

করতাম। কিন্ত এদের মধ্যেও সময়ে য়ে অভাবনীয়রূপে আমি ভাবগ্রবণত। 
দেখেছি ।, এই সন্বদ্ধে লম্বোদে! সাহেব এরূপ লিখে গেছেন, “কোনও এক 
অপরাধী গলায় দড়ি দেয়। আত্মহত্যার পূর্বে বিছানার উর কুশ নিগিত 
একট করনের ছুই ধারে সে তার জুতা ছুইটি সাজিয়ে রাখে। এতদ্বারা সে 
এরূপ বলতে চেয়েছিল--ওগো, আমি চললাম | তোমরা আমার জন্তে প্রার্থন!| 

কর।” ভাব-প্রবণতার ইছা৷ একটি অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। 
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এই সম্বন্ধে নিয়ে আমার নিজের একটি বিবৃতি উপবত কর! চলে! | এই 
বিষয়ে আমার এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“রক্ষীরূপে কর্মবাহাল হবার পর সব প্রথম আমি সরযু .তেয়ারী নামক 
একজন পুরোনে! চোরের মামলার তদস্ত করি। এঁ অপরাধী যখন জানলে। 

যে আমার হাতের ঈচা৷ প্রথম মামল1, তখন পে খুশি হয়ে আমাকে বলে উঠলো, 

হুজুর! আপনার আর কষ্ট করে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে 
না। আমি এইবারকার মত আদালতে অপরাধ স্বীকার করে নেবো । আমান 

এই মামলা আপনার কর্মজীবনে প্রথম মামলা। এই থেকেই রক্ষীজীবনে 
আপনি বহু উন্নতি করবেন। এ কথা এখনই আমি জানিষে রাখছি । আপনি 

পরে মিলিয়ে দেখবেন, আমার এই কথ। সত্য হ'ল কিনা?” [ সত্য হয়েছে__ 
লেখক | ] 

অপন্পৃহ সম্বন্ধে পৃবে বহু দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হযেছে, এ সম্বন্ধে আরও সাক্ষ্য 
গ্রমাণ্ দেওয়া উঁচিত। ইহার প্রমাণ স্বরূপ হা'ভলকৃ এলিস উল্লিখিত কয়েকটি 

বিলাতী এবং মৎসংগৃহীত এদেশী উদাহরণ বর্তমান পরিচ্ছেদ উল্লেখ কর! 
যাকৃ। 

“অপরাধীদেব স্বভাবগত ইচ্ছার ছুদমনীয় শত্তি সত্য সত্যই বিন্ময়কর। 
সাক্ষ্য প্রমাণ ছার] ইহ। গ্রমাণিত হয়েছে । এজন্ত ইহা আর অবিশ্বান্ত নয়। 

ঠগী ক্যাসানোভ৷ তার ঠকামীর স্থচতুর মতলবগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হু'লে সে 
এরূপ উক্তি করেছিল : “আমার অত্যদ্ভুত মতপখগুলির কোনটিও কিন্তু পূ্ব- 
কল্পিত নয়। উহ| সব সময় আমার নিজের অজ্ঞাতেই এসে ষায়। আমি যখন 

আমার এই মতলব সকল কাজে লাগাই, আমার মনে হয় কোনও এক অজ্ঞাত 

শক্তিমান হস্ত জোর করে আমার দ্বারা অপকর্ম সকল করিয়ে নিচ্ছে ।” বহু 

পকেটমার লম্বে'সোর কাছে এরূপ বিবৃতি দেয়-_“মশাই ! আমানের মধ্যে 
প্রেরণ। [ স্পৃহা ? ] এলে আমর! কিছুতেই নিজেদের ঠিক রাখতে পারি ন|। 
এই জন্যে চুরি তখন আমাদের করতেই হয়!” অন্ত আর এক অপরাধী 
আমার নিকট এরূপ উক্তি করে £ আমার অপরাধ কি? চুরিনা করার জন্টে 

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্ত চুরি না ককে আমি কিছুতে ঠিক থাকতে 
পারিনি। এ'জন্ত আমি, স্যার, এতে দোষী নই । কারণ, সেই ইচ্ছ। ঘষনে 

আমি চেষ্টা করেছিলাম ।” 
জো ত্রাগ ওরফে আলবার্ট বোরক নামক কোন এক [ অভ্যাস? ] অপরাধী 
২৮ 
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স্বকীয় চেষ্ট! খায়! কিছুকাল নিরপরাধ থেকে পরে আবার অপরাধী হয়ে যায়। 

এর কারণ সম্বন্ধে সে নিয়োক্তরূপ একটি স্বীকারোক্তি করে। সে এরূপ বলে 

“আমার পিছনে' এক ব্যক্তিকে আমি ঘুমস্ত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি উঠে 

বসে তার ছবিকে তাকাতে খাঁকি। নিকটে কেউই ছিল না। হঠাৎ আমার 
তার পকেটের দিকে লক্ষ্য পড়ে। পকেটটাকে ফোল। দেখাচ্ছিল। কৌতুহল 
হু'্ পকেটে কি আছে দেখবার জন্তে | পকেটে আমি দশটি ম্বর্ণ মোহর পেলাম। 

নয়টি মোহর পুনরায় তার পকেটে ফেলে দিয়ে মাত্র একটি মোহর তুলে নিলাম। 
এই সময় আমার অর্থের বড় টানাটানি চলছিল । মনে হ'ল, না-বলে এইটা 

কর্জ নেওয়া যাকৃ। পরে ওট। ওকে ফিরিয়ে দিলেই হবে । তাকে চিনে রাখবার 

জন্যে তার যৃখটা ভাল কবে দেখে রাখলাম । কিছুক্ষণ পথ চলার পর হঠাৎ 
আমাকে আমার পূর্ব প্রেরণায় পেয়ে ববল। আমি বাইবেলখানাকে পথিপার্ে 
নিক্ষেপ করে নৃত্যরত হুলাম। তারপর আমি পুনরাম্ন অকুস্থলে ফিরে এসে 
লোকটার বাকি নয়টি স্বর্ণ মোহর সহ তার অন্য পকেটের বৌপ্য মুদ্রা কয়টিও 
অপহরণ করলাম । এমন কি, হতভাগার নৃতন বুট জোড়াটাও আমি অপহরণ 
করতে দ্বিধা করলাম না| স্থবিধা হ'লে আমি তার পেন্ট,লেনটাও খুলে 

নিতাম।” 
এই সব কাহিনী থেকে অপস্পৃহার অবস্থিতি এবং তার অত্যন্ত শ্কি 

সহন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে হয়। মাহ্ষের অভাব, প্রয়োজন, লোভ প্রভৃতির জন্তে 

কিরূপে এই অপম্পহার আবির্ভাব হস্গ সেসম্বদ্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদেগ্ুলিতে আলোচন। 
হয়েছে। ত্বাভাবিক মানুষের মধ্যে ইহার শক্তি থাকে 'ত্যস্তবপ মৃছু। তাই 
সব সময় আমর] সেট। অন্থভবও করি না। কিন্তুপ্রয়োজনারদির জন্ত যে কোনও 

মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। 

কোনও এক পকেটমার মাররো৷ সাহেবের কাছে এইরূপ উক্তি করে__ 

“আমি কোনও ভদ্রলোকের পকেটে যদি দামী ঘড়ি দেখি, ত আমার অর্থের 
কোনও প্রয়োজন না থাকলেও আমার মনে হয় ঘড়িটি আমার নিতাস্ত 

প্রয়োজন।” ডস্টয়ভক্ষি সাহেব কোনও এক দুর্দাস্ত চোর সম্বন্ধে নিয়োক্তবূপ 

বিবৃতি দেন। অপরাধীটি দুর্দান্ত হ'লেও নানা কারণে সাহেবের অঙ্রক্ত 

ছিল। 

“সে প্রায় অনিচ্ছা সত্বেও আমার জ্ব্যাদি অপহরণ করেছে, কিন্তু কখনও 

আমার সম্মতি সত্বেও আমার দান নেয় নি; আমার কাছ থেকে কোনও কিছু 
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ধারও মে চায় নি। সে চুরি করত অর্থের প্রয়োনে নয়। তার অপইচ্ছার 
উপশমের জন্তেই সে চুরি করত। একদিন আমার নিত্য প্রয়োজনীয় বাইবেল 
পুস্তকট। চুরি করে সে মদ কেনবার জন্তে উহা! বিক্রি করে দেয়। অর্থের প্রয়োজন 
হওয়ায় নাকি ষে এব্প করে। হয়ত মদ খাবার জন্যে সেদিন তার একটা 

দুর্দমনীয় ইচ্ছ। আসে । যে কোনওরূপ ইচ্ছাই হোক তার উপশম বা নিবৃততি 

সে ঘটাবেই। [ কারণ, -প্রতিরোধ-শক্তির অভাব। ] আমি তাকে এ'জন্ত 

ভন! করি। সে আমার ভতসনায় বিরক্ত হয় না; বরং ধীর ভাবেই মে তা 
গুনে স্বীকার করে থে বাইবেল আমার কাছে অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী । 

আমার ছুঃংখে দে ছুঃখিতও হয়। কিন্তু এ'জন্ত তাকে অনুতপ্ত বা সজ্জিত দেখা 
যায় না। [কারণ,_স্থুলবৃত্তির প্রভাব | ] তার ধারণা ছিল একপ গালিগালাজ 

দ্বার! আমার ম্নের শাস্তি ফিরে আসবে এবং আমার বাইবেল হারানোর ক্ষতি- 

জনিত সকল ছুখ আমি তুলে ষাব। তার ওরূপ ধারণ। থাকার জন্যেই সে 

আমার এই সব ভর্ঘসনা আনন্দের সছিত সহ করে। [কারণ,-সাময়িক 

ভাবপ্রবণতা। ] মনে মনে কিন্তু সে আমাকে একজন নিবোধ বালকের মত মনে 

করে। আমি যেন একজন মন্ত মূর্খ এবং পৃথিবীর হাল-চাল সন্বন্ধে আমি 
একেবারেই অনভিজ্ঞ। চুরি কর! রূপ একট। সাধারণ ব্যাপারের জন্তে আমি 
যে কেন এতটা মাথা ঘাঁমালাম তা তার হৃদয়ঙ্গমই হ'ল না।” 

এই তে৷ গেল বিদেশী পণ্ডিতর্দের উক্তি। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক 
অভিজ্ঞতা আছে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি দেশী উদাহরণ দিব। কোনও এক 

পকেটমার জিজ্ঞাসিত হয়ে এইরূপ উক্তি করে-_“মিষ্র,র সঙ্গে যাচ্ছিলাম মশাই ! 

হঠাৎ দেখলাম এক ছোকরাবাবু নেলাক্ষেপার মত পথ চলেছে। পাতল। 
পকেটের মধ্যে নোট কট! বার থেকেই দেঘা। যাচ্ছিল। এই কি মোদের সহ 

হয় বাবু? [ উহার কারণ, _অন্তনিহিত নিষ্ঠুরতা । ] এই রকম একটা বুড়বাক্ 
শহুরে ঘুরে বেড়াবে, আর আমর! চুপ করে তা দেখবো?” ধর! পড়ার পর 
অপর আর একটি অপরাধীকে বলতে শুনেছিলাম--“কি করব মশাই ! যাচ্ছিলাম 
ত অন্য বরাতে [কাজে ]। হঠাৎ দেখলাম বাইরের খরে মেঝের ওপর চেয়ারট। 

রাখা হয়েছে! চেয়ারের ওপর রয়েছে একট। রূপার ভান্। রাস্তার ধারের 

দরজাটাও খোলা, অথচ সেই ঘরে কেউ নেই। এ সব ছোট কাজে আমি হাত 
দিই না। কিন্তু এ অসাবধানী বুড়বাক লোকটার উপর আমার রাগ হ'ল। 
আমি ফিরে এসে চেয়ারখানা নিয়ে সরে পড়লাম। [ কারণ, -অপম্পৃহার হঠাৎ 
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আগমন । ] কিন্ত মশাই ! আমি ত চেয়ার চোর নই। তাই ছু পা এগিয়েই 
ধর। পড়ে যাই।” অপরাধীদের নিষ্ঠুরবৃত্তির অন্তর্গত ক্রোধ ও হিংসার 
সংমিশ্রণের জন্তেই এইরূপ ঘটে থাকে বলে মনে হয়। কোনও এক ভন্ত্র চীনা 
চোর ধরা পড়ার পর আমার নিকট এইরূপ উক্তি করে £ “যাচ্ছিলাম ত ট্রামে। 

হঠাৎ জানি না কেন ফুটের এই সাইকেলট। নিয়ে চম্পট দিতে ইচ্ছে হুল ।” 

তদন্তে দেখ! যায়, চীন। ভদ্রলোকটি একজন ধনী ব্যক্তি! অপরাধী-বিশেষের 

এই সকল উক্তি “অপস্পহার” অবস্থিতি প্রমাণিত করে। 
এ সম্বন্ধে অপর আর একটি দেশী উদাহরণ দেওয়। ধাক। বাঙলার কোন 

এক গ্রামের একটি বালক হঠাত ছুধ্য অপরাধী হয়ে উঠে। গ্রামের লোকের 

তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে খুন করতে চায়। এই সময় কোনও এক 

ব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে তাকে গৃহে স্থান দেন। বাড়ির ষ1 কিছু দ্রব্য তিনি 

বালকটির কাছেই গচ্ছিত রাখেন । সকালে উঠে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন, 
আজ কিছু চুরি করেছ ?” মাথা চুলকে দিয়েছে উত্তর সে “মাজ্জে রাত্রে বাগান 
থেকে একটা শশ। নিয্নেছি।” আশ্চর্যের বিষয় ভদ্রলোক সেই দিনই ছুপুরে তাকে 
পাঁচটা শশা! খেতে দেন। শশা কটা তখনও পর্যস্ত ঘবেই মজুত ছিল। 

ভন্তরলোকের কাছে শুনেছি, সারারাত ধরে এঘরের জিনিস ওঘবে এবং ওঘরের 
জিনিস এ ঘরে করতৃ। দিনের বেলায় কিন্তু তার অপস্পহার আবির্ভাব কখনও 

হচ্গান। [ কারণ, _অভ্যাস্জাত রাত্রম্পৃহ। | ] ভদ্রলোকের মতে ছেলেটিকে তিনি 
আশ্রয় ন৷ দিলে সে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিত এবং সেই সঙ্গে সভ্য সমাজের 

শেষ স্মৃতিটুকু ভূলে গিয়ে সে উৎকট অপরাধী বা মানব-দাঁনবে পরিণত হ'ত। এ 
সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দেওয়। যাঁক। উদাহরণটি সচরাচর লোকের নজরে 

পড়ে। এটা অত্যল্ল অপস্পৃহার একটি উদাহরণ নিয়ের বিরুিটিপ্রণিধানযোগ্য। 

“আমি আমার এক বন্ধুর সহিত উ্রামে যাচ্ছিলাম । কন্ডাকৃটার সামনে 

আসতেই আমর। টিকিট কেনার জন্তে প্রস্তত হুলাম। কিন্তু কন্ডাক্টার 
টিকিট না নিয়ে চলে গেল। এরপর বিন! টিকিটে আমর! গস্তব্য স্থানে 

পৌছলাম। হঠাৎ কন্ডভাকৃটারকে নিকটে আমতে দেখে আমার বন্ধু আমাকে 
ফেলেই গাড়িউ। থামবার আগেই নেষে গেলেন । এই সময় আমারও মন তাকে 

অনুসরণ করতে চাইল। কিদ্তু আমি জোর করে মনটাকে ঠিক করে নিই এবং 

আমার ও বন্ধুর উভয়ের টিকিটই কিনে নিই ।” (9 

(9 বছট্রাম ও বাসযাত্রী ফনডাকটার নিকটে এলে জানলার পদকে মুখ করে বসে থাকেন । 
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অপস্পৃহা সম্বন্ধে কোনও একটি প্রাথমিক অপরাধী আমার নিকট এই 

একটি বিবৃতি দেয়। কোন ঘটনাও যে কিরূপে বাকৃ-প্রয়োগের কার্য করে ত। 

ইহা হ'তে বুঝা যাবে। 
“ছুই বৎসর পৃধে আম এক দিদার বাটাতে কাজ করতাম। একদিন 

কাছারী থেকে একটি হাঙ্জার টাকার নোট চুরি ঘায়। জমিদার আমাকে সন্দেহ 

করে ধমকা-ধমকি করেন। কিন্তু তা'হল্সেও তিনি আমাকে বরখাস্ত করেন নি। 

বন্ততঃ আমি এ দিন নোটটি চুরি করি নি। কিন্তু সেইদিন হ'তে আমার মনে 

অপন্পৃহা৷ বাস! বাধে এবং আমি স্থবিধা ও স্থঘোগ মত চুরি করতে 

প্ররু করি |”) 

অপরাধীদের ধুদ্ধি প্রেরণার মিথ্যা ভাষণের দিকটি ইতিপুর্ব আলোচিত 

হয়েছে। এই সম্বন্ধে আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। আসামীর প্রতি 

পূর্বাহেই শইএভুতিশীল হ'লে কিরূপ বিপদে পডতে হয় তা নিয্নের বিবৃতিটি 

হ'তে বুঝা যাবে। ূ 

“দোকান থেকে কাপ চুরির অপবাধে একজন সপ-লিফটারকে আমার 

কাছে ধরে আনা হয়। অপরাধ সম্বন্ধে বাষ্পরুদ্বন্বরে সে এরূপ সাফাই দেয়, 

'দেখুন! আমি রিপনে বি, এ, পড়ি । সংসারে আমর! তিনজন- দাদা, বৌদি 

এবং আমি । বৌদি বেথুনে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী, রেকর্ডে তার গান গুনে 

থাকবেন। বৌদির জন্ট দোকানে শা্ডি কিনতে এসেছিলাম । সাতখান 

শাড়ির মধ্যে পছন্দসই একটাও পাই নি। তাই এ শাড়ির একটাও আমি কিনি 

না। দোকানদার এতে বিরক্ত হয়ে খলে, “বটে ! শাডিগুলোর পাট ভেঙ্গেচে]। 

এখন কিনবে ন। যানে?” কিছুক্ষণ বাকৃবিতপ্ডার পর দোকানদার এই শাভিখান! 

হাতে গুঁজে দিয়ে আমাকে ধরে এনেছে । আমি এই শিক্ষিত ছেলেটির ও তার 

পরিবারবর্গের প্রতি সহান্ভূতিশীল হয়ে উঠি। বি, এ, পড1 বৌদির দেবরে? 

এই ছুর্দশশ! আমার অবচেতন মন পছন্দ করে নি। তা” ছাড। যুবকটির দেহে 

প্রহারেরও চিহ্ন ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে পাঠাই এবং তার 

হাতের হাতকডি খুলে দিতে বলি। এর পর পথিমধ্যে পুলিশের হেপাজত থেকে 

যুবকটি ফেরার হয়। তর্তে জানা যায়, তার কাহিনীটি সর্বেব মিথ্যা এবং সে 
একজন গৃহহীন পুরান দাগী চোর। সঙ্গীতজ্ঞ শিক্ষিতা কোনও বৌদি তার নেই 

এবং কখনও ছিলও না।” 

জুয়াড়ীর। এই ধরনের মিথ্যাচরণের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। 
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আত্মরক্ষার জন্তেই এর! এরূপ করে থাকে । “সাধারণতঃ ঘরের মধ্যে ঢালোয়। 
সতরঞ্চি পেতে এর! জুয়া খেলে। আত্মরক্ষার কারণে এর! মাঝখানে একট! 
গ্রামোফোন এবং কিছু রেকর্ড রেখে দেয় এবং সেই সঙ্গে বিশ-ত্রিশ থালি 
খাবারও । কিছু ফুল এবং আতিরও তার সেখানে মজুত রাখে। পুলিশের 

হাক্স! এসে দরজায় ধাক়। দেওয়া মাত্র তারা জুয়া খেলার সাজ-সরপ্রাম অবং 

নালের টাক বাক্সবন্দী কবে রেকর্ড বাজাতে শুরু করে। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে 
বিশ-ত্রিশ জন লোক মাল। ও সি হুর পরে খাবার থাচ্ছে। কেউ কেউ বাক্সের 
উপরকার ফুলে ঢাক। গণেশ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলছে, ঠাকুর-_” 

এ ছাড়া এমন অপরাধীও | এরা গ্রাথমিক অপরাধী ] আছে যার! দৈহিক 
পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্তে বিপক্ষ-পক্ষীয় চোরদের ধরিয়ে দেয় 
নিজের দলের লোক বলে। অর্থাৎ এক টিলে তারা দুই পাখি মায়ে এবং 
বিরোধীদূলকে ঘায়েল করে। 

কোনও কোনও অপরাধী আবার গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে খবর দেয় এই 
বলে ষে, কোনও একটি বিশেষ বাটিতে রান্রে ডাকাতি হবে। পুলিশ সদলবলে 
কথিত বাঁটিতে পাহারায় নিযুক্ত হয় । এই ভাবে তাঁরা পুলিশবাহিনীকে একটি 
বিশেষ জায়গায় আটক রেখে অন্ত এক জায়গায় ডাকাতি করে আসে । 

অপরাধীদের আত্মরক্ষাযূলক বুদ্ধিমত্তার আরও প্রমাণ স্বরূপ নিয়ে অন্ত আর 
একটি বিবৃতি তুলে দেওয়া হ'ল। 

“আড্ডাখানায় তখন ভাগ-বাটরা চলছিল। এমন সময় পুলিশ এসে দরজায় 

ধাক্কা দেয়। ব্যাপার দেখে কিষ.ণিয়! জিজ্ঞেস করে, “কেয়। সর্দার, লড় যায়?” 
উত্তরে সর্দার বলে, “কেয়৷ ফয়দা, দশ মিনিটকে বাস্তে লড়নে। আনে দেও 

শালে লোককে।।+ এর পর সর্দারের নির্দেশে তবল। এবং করতাল কণ্টা নামিয়ে 

এনে আমর! গান শুরু করি। পুলিশ ঘরে ঢুকে দেখে আমর গজল গাচ্ছি 'ভজ 
গোবিন্দম্ ভজ গোপালম্ ইত্যাদি ।” 

অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্নরূপ অপরাধ-স্পৃহ। বা অপরাধ-স্প্রহার অংশ বিশেষ, 
বথা__কাম-স্পৃহা, ভ্রব্য-্পৃহ। প্রভৃতির পৃথক বা একক্র অবস্থিতির প্রমাণ স্বরূপ 

নিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম। 
“কর্মজীবনে আমি বহু প্রকারের লোক দেখেছি । এদের কেউ কেউ জীবনে 

কখনও যুষ নেয় নি। বরং তাকে তারা শ্বণাই করে এসেছে। কিন্ত এদের 
স্বীলোক দিয়ে ভূলানো গেছে। অন্তদিকে এমন লোকও দেখেছি যাদের নৈতিক 
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চরিত্রের দিকট। অতিশয় উন্নত, কিন্ত অযৌনজ দিকটা! একেবারে যাচ্ছেতাই। 
পয়স।-কড়ির ব্যাপারে তারা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোক । আবার এমন লোকও 

দেখেছি যাবা! অর্থ এবং নারী কোনও কিছুই চায় না, অথচ মিথ্যাভাষণ এবং 
পরপীড়মের দিক থেকে তাদের মানব-দধানব বললেও চলে। জীবনে উন্নতি 
করার জন্তে তার। সব কিছুই করতে পারে ।» 

[ আমি ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণার অন্ত যে সকল যাস্ত্রিক 

পরীক্ষার ফলাফল এবং অন্যান্ত পরিসংখ্যার সাহাষ্য নিয়েছি নমূন। স্বরূপ 

তাহাদের কয়েকটি তালিক] “পরিশিষ্ট” শীর্ষক নিবন্ধে পৃথক পৃথক পত্রে উদ্ধৃত 
করেছি। তবে স্থানাভাবের কারণে উহার সব কয়টিই এইখানে উধব্ত করা 
সম্ভব হয় নি। ] 

এ ছাড়া আঁমি বনু পুরানো! চোরকে কারখানায় ভর্তি করে দিয়ে দেখেছি 
যে তাদের" একক্ষনও সেখানে টিকে থাকে নি। [পরে অবশ্তট অন্ত গ্রকার 

চিকিৎস৷ ছারা তার্দেরকে ধীরে ধীরে শিক্পকার্ধে আমি অভ্যস্ত করতে 

পেরেছি। ] এদের কেহ কেহ এ স্থান গেকে চুরি করেও পালিয়ে এসেছে। 
কিন্তু এদের মধ্যে বহু ব্যক্তিকে আমি কুটির-শিল্পে ও কৃষিকার্ধে নিয়োগ করে 

সফল পেয়েছি। তাদের মাত্র দু'জন ছাডা বাকি সকলে সেখানে সংভাবে জীবন 
যাপন করছে। 

প্রাথমিক অপরাধীরা পূর্ব হতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পরে রাত্রে স্থবিধামত চুরি 
করেছে। কিন্তু প্রকৃত অপরাধীর। তাদের অধৈর্ধতাঁর জন্য এইরূপ কালক্ষেপ 

করেনি। তারা সাধারণতঃ অতি অক্লক্ষণের মধ্যে কাজ হাসিল করার 

পক্ষপাতী। তা"ছাড়। এদের নিয়মিত নান-আহার করার বা পর্যাপ্ত আহার্য 
গ্রহণের ইচ্ছা থাকে না। এইজন্য ভিটামিন সহ পুষ্টিকর খাস প্রদান কয়ে ও 
নিয়মিত জীবন যাপন করিয়েও এদের নিরাময় করা গিয়েছে । নিয়মতাস্ত্রিকতার 
মধ্যে এনে ফেলতে পারলে প্রাথমিক অপরাধীর। নিরাময় হয়ে উঠে। 

এক্ষণে আমি বলতে চাই ষে ১৯৩১ সালে আমি যখন কলিকাতার আরক্ষ 

বাহিনীতে প্রথম ভি হুই, তখন জনৈক অফিম়ারকে উৎকট অপরাধীদের উপর 

প্রায়ই দৈহিক পীড়ন করতে দেখভাম। কিন্ত এ সকল উৎকট প্রকৃত 

অপরাধীদের কষ্ট-বোধ কম থাকায় তারা এতে কষ্ট না পেয়ে বরং আরাম অন্ত্ভব 
করতে।। এই উপায়ে তাঁদের কোনও স্বীকারোক্তি না করাতে পেরে তিনি 
পরে এক অভিনব বাবস্থা অবলম্বন করেছিলেন । তিনি চাঙড়া চাওড়া বরফ 
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ট্যাঙ্কের জলে ফেলে সেই ঠা জলে তাদের চুবিয়ে ধরতেন। এই অবস্থায় তাঁরা 
ঈীতে কাপতে কাপতে কেঁদে কৌকিয়ে তৎক্ষণাৎ ত্বীকারোক্তি করে অপহৃত ভ্রবা- 

সমূহ বার করে দিতে] | এই থেকে আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারি যে এই নকল 
উৎকট বা গ্ররুত অপরাধীদের কষ্টবোধ কম এবং শৈত্যবোধ অত্যধিক বেশি। 

আমি কয়েকটি অপরাধীর বেওয়ারশ মৃতদেহের পোস্টমর্টেম পরীক্ষা, করিয়ে 
জেনেছি যে বহুকাল যাবৎ তারা উৎকট রোগে ভূগছিল। কিন্তু কষ্টবোধ ন৷ 
থাকায় তার। তা আদপেই জানতে পারে নি। এইরূপ বনু জীবস্ত প্রকত 

অপরাধীকে যুনিভারসিটি বিজ্ঞান কলেজে এনে পরীক্ষা করে আঁম দেখেছি যে 
ত্বাভাবিক মানুষের তুলনায় উহার্দের ক্টবোধ ও উষ্ণতাবোধ বহুগুণে কম এবং 
শৈত্যবোধ ও স্পর্শ-বোধ বহুগুণে বেশি। 

অপরাধীদের নিষ্ঠুরতা এবং জিঘাংস। সম্বন্ধে মামল1 সংক্রান্ত কয়েকটি 

প্রমাণ নিয়ে উধ্বৃত করলাম। ঘটনাগুলি | পুলিশ জানাল ৬০] 7 ] পাগল। 
হত্য। মামলার নথী হয়ে গৃহীত হয়েছে। এই উল্লেখ্য মামলাটি আম স্বয়ং 

তদস্ত করেছিলাম। 
বিচারে মূল হত্]াকারী খাদার ফাদি হয় এবং তার সহকারী হত্যাকারীদের 

হয় স্বীপাস্তর। খাঁদ1 আজ আর ইহজগতে নেই । 'কচছুদিন হশ্স মলিনাও গত 

হয়েছে। কিন্তু উত্তর রুলিকাতার ঘরে ঘরে এদের কাহিনী আজও আলোচিত 
হয়। যে গলিটায় এই হত্যাকাণ্ড সমাধা! হয়েছিল, জনসাধারণ তার নাম 

দিয়েছে, “গলাকাটা! গলি। শোণিতাত্রক অপরাধীদের এই কাহিনীটুকু 
পাঠকদের উপভোগ্য হবে । এই সম্পর্কে নিয়ের রোমহ্র্ক বিবৃতিটি পড়ে 

দেখুন। 

“হঠাৎ সেদিন দলের নেত1খাঁদ। ওরফে খোক। এসে জানাল, 'জানিন্ ! একট! 

কাণ্ড হয়ে গিয়েছে । ছোট-থাট কাণ্ড আমার্দের গা সওয়!। এতে আমাদের 

আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তাই ওস্তাদের এরপ ব্যবহারের কোনও হদিস্ না 

পেয়ে শুধোলাম, “এায। কিসের কাণ্ড? কেউ ধরা পড়ল নাফি? উভয়ে 
খাদ। জানাল, 'না, তা নয়। শোন বলি। কাল মাঁলনার ঘয্নে বসেছিলাম, 
হঠাৎ দেখি দরজার বাইরে পুলিশ 1» উদগ্রীব হয়ে আমি জিন্দেম করলাম, 

“বলিস্ কি রে, তারপর?” খাঁদা উত্তরে বলল ; “তারপর ? হা, বলছি শোন। 

মলিনাকে দরজাট। বন্ধ করতে বলে এক লাফে জানাল! গলে আমি দেওয়ালের 

খড়। বয়ে রাস্তায় নামি এবং পিছনের সরু গলিটার ভিতর দিয়ে সট্ুকান দিই। 



সাক্ষ্য-গ্রমাণ ৮৪8৪১ 

আমি চলে আসার পর মলিন! দরজ! খুলে দিলে পুলিশ ভিতরে এসে কাউকে ন। 
পেয়ে অপ্রস্তত হয়ে চলে যায়। কিন্খ এ সবই পাগল বেটার কাণ্ড। সেই 
এই ব্যাপারে পুলিশের ঘরে খবর দিয়েছে ।, 

“এই পাগল ছিল, হুজুর, মলিন। হুন্দরীর শিক্ষক। মলিনাকে সে গান 
শিখিয়েছে । মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারা 

পাগল। মলিনাকে খুবই 'ভালবামত। মলিনারও পাঁগলার প্রতি অঢেল ভালবাস! 

ছিল। কিছুর্দিন আগে হঠাৎ একদিন বে-টাইমে খাদ আর আমি মলিনার ঘরে 

আদি । আমরা পাঁগলাকে মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই । খাদ! 

ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠে, “আমি শা- প্রতি মালে ৩৫০ করে টাক। গুনব, আর 

তুমি শা--তার ফলভোগ করবে! বেরো শা, এখান এখকে।” পাগল! 
তখন বেরিয়ে ষেতে যেতে জানিয়ে যায়, “বেটা, জেল। খারজ [ এক্সটার্নড ] 

গুণ্ডা” কে'ন। জানে তোকে? দাড়া, সব কথা থানায় জানিয়ে দিচ্ছি” 

“হা, হজুর, এ সত্যি কথা । পরে আমরাও শুনোছ পাগলা থানায় খবর 

দেয়নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুণিশ আকম্মিক ভানে সেদিন মালনার 

ঘরে হান। দ্বিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের হুজুর, ধারণ! হয়েছিল যে 

পাগলাই আপনার্দের ঘরে খবর পাঠিয়েছে। আমরা, সকলেই পাগলার উপর 
গ্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করি। আমাদের নেতা খাদ ওরফে খোকাবাবুর মতে 

মলিনার এতে কোনও দৌষ ছিল না। কারণ মলিন! সব সময়ই বেশ্তানারী 

মলিনা। ওদের ওসব পেশ ত জান। কথা, ও-ত বিশ্বাসঘা তকতা৷ করবেই। 

কিন্তু পাগল! সব জেনে-শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এছাড়া খাদার 

মতে পুিশে এইজন্য খবর দেওয়াট। ছিল তার পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ । হন্টে 

কুকুরের মত এক পাড় থেকে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের 

আঁত্ষ্ঠ করে তুলবে পুলিশের দল। এ পৃথিবীতে আমর] না পারব বাঁচতে, না 
পার জীবনট। ভোগ করতে । বাবু! এ আমাদের কাছে অসহৃ।. সব দিক 
বিবেচনা করে আমাদের জীবনের পথের কাট! এই পাগলাকে আমর! “ট্যাপ,” 

করাই মনস্থ করলাম ।, 

“8৪ঠ1 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার ময় আমর! দশ জন মিলে পাগলাকে সোনাগাছির 
ভিতর পাকৃড়াও করি। সে একজন বন্ধুর সৃঙ্গে পথ চলছিল। খাদ পাগলার 

গল। ধরে হঙ্কার দিয়ে উঠল, “জানিস আমি কে? আমি আর কেউ নয়, আমি 

স্বয়ং খোকাবাবু! আমি তোর নাক কেটে দেব।' খাদার এই হঙ্কারের উত্তরে 



৪৪২ অপরাধ-তত্ব 

পাগল! ভীত হয়ে তাকে বললে, 'এবারের মত মাপ কর ভাই, আমি বক্ষনে! 
আর তার ওখানে যাব ন।* ইতিমধ্যে পাড়ার মুরুবিব মনীজ্বাবু সেখানে এসে 
উপস্থিত হন। সব কথ। শুনে মণীন্দ্রবাবু অনুরোধ জানালেন, “যাক! এবারের 

মত ওকে বেতে দাও । ওর মধ্যস্থতায় পাগলাকে যেতে দেওয়া হয়, কিন্ত 

কিছু দূর সে চলে আসার পরই আমি খাঁদার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি 

এবং গো-বাবু একট ট্যাক্সি নিয়ে আসে । ব্যাপার দেখে পাগলার বন্ধুটি সরে 

পড়ছিল। গো-বাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠে, “যাচ্ছিস কোথায় রে শা 
কিন্তু খাদ ও-দিনের মত তাকে রেহাই দিতে বলায়, গো-বাবু তাকে ছেড়ে 
দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে পাগলাকে ট্যাক্সিতে তুলি। ট্যাক্সিখান। 
গরানহাটার একট! শিব মন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল ॥ এমন সময় হঠাৎ পাগল৷ 
চেঁচিয়ে উঠল, “ওগো তোমর! আমায় বাচাও। এর! আমাকে মেরে ফেলবে ।, 

পাঁগলাকে চেঁচাতে শুনে ড্রাইভার মন্দিরের সামনেই গাড়িটা রুখে দেয়। সত্য 
গোয়াল। নামে একজন ব্যক্তি সেই সময় মন্দিরে প্রণাম জানাচ্ছিল--“বাঁব। 

তারকনাথ |, হঠাৎ ট্যাক্সিখানা থেমে যাওয়ায় ক্যাচ করে একট। আওয়াজ 

হয়। আওয়াজ শুনে সত্য আমাদের দিকে ফিরে দেখে। আমাদের সেখানে 

দেখে সে ট্যান্সির কাছে ছুটে আসে । ইতিমধ্যে গৌসাই নামে অন্য আর একজন 

পথচারীও অন্তান্ত অনেকের সঙ্গে সেখানে এসে ভিড় করে। এই ছুই ব্যক্তিই 
গ্রতিবেশ হওয়ায় আমাদের পূর্ব পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে গৌসাইজী 
এগিয়ে এসে আমাদের শুধালেন, 'আরে ! ব্যাপার কি? পাগল! অমন করে 

চেঁচায় কেন? পাগলাকে ওরা আমাধের তবলচি বলে জানত । সেজন্য কেউ 

আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করে নি-যর্দিও তার আমাদের 

প্রকৃতি এবং স্বরূপ সন্বন্ধে ভালরূপেই জানত । যে কারণেই হোক, পাগল। কিন্ত 

এদের নিকট কোনও কিছু নালিশ জানায় নি। তার ছই চোখ দিয়ে তখন ঠিক 
বর্ধার ধারার মত জল গড়াচ্ছিল। নিঃবে সে ট্যাক্সির উপর বসে রইল। এ 

মুখ দিয়ে তার একটি রা*ও বার হয়নি । কিন্তু তাদের গুশ্নের উত্তর দিল খাদ। 
নিজে। হেসে ফেন্রে সে তার্দেরকে অভয় দিয়ে জানাল, “আরে ! আপনারাও 

যেমন! আমর! মট। খেয়েছি, একটু নেশাও হয়েছে । এখন যাচ্ছি আর এক 

জায়গায় খেতে, একটু ফুঁতি করতে, ছে হে-।+ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যান্সি- 
খান! আমাদের নির্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দীড়াল। ট্যাক্সিটাকে বিদেয় 

দিয়ে আমর! আরও কিছুট। মধ খেলাম । সেই সঙ্গে আমরা পাগলাকেও মদ 
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খাওয়ালাম। শেষ পর্যস্ত পাগলার বোধ হয় ধারণ। হয়েছিল ষে আমর! তাকে 

ছুই-একটা৷ চড়-কাপড় দিয়েই ছেড়ে দেব। এজন্তই বোধ হয় মে আমাদের 
সকল কথাই শুনে চলছিল ! এরপর আমরা ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর 

হই। রাত তখন হবে আটটা। ইতিমধ্যে গঙ্গা! পার হয়ে আমাদের পরিচিত 

গৌরী সেখানে এসে হাজির হল। গৌরীর1 ছিল একজন চোরাই মালের 

ক্রেতা । চুরি-টুরি ব। খুন-খারাপের মধ্যে সে কখনও থাকে নি। তাকে 
সেখানে দেখে খার্দা বলল, “একে এখানে এনেছি ট্যাপ করব বলে। আসবি 

আমাদের সঙ্গে? ট্যাপ, করার গ্ররূত অর্থ গৌরী জানত । সে আমাদের সঙ্গ 
নিচ্ছিল চোরাই মালের আশায়। খুন-খারাপিকে সে বড্ড ভয় করে। ট্যাপের 
কথ। শুনে সে যেমন নিঃশবে এসেছিল, তেমনি নিঃগবেই সেখান থেকে সরে 

পড়ল। বিনানুমতিতে মরে পড়ায় গৌরীর উপর খাঁদ। ভীষণ চটে গেল। খুনের 
নেশায় তাকে ততক্ষণ পেয়ে বসেছে । ক্ষেপে উঠে খাদ! জানাল, “আচ্ছা! শী 
তোকেও দেখে নেব আমর1। এরপর খাঁদ! পাগলাকে কঠিন কে আদেশ 
করল, “যা, নেমে ঘ। গঙ্গায়, আন করে আয়।' আবিষ্ট বাাজির ন্যায় পাগল! 

গঙ্গায় নেমে চান করে এল। পাগল! উপরে এলে খাদ) জিজ্ঞে করল, করে ! 
গঙ্গাজল পান করেছিস?” উত্তরে পাগল! তাকে জানাল, 'না ভাই পান করি 
নি।' ধমকে উঠে খাদ আদেশ করল, "যা, শীত্ত্রি গঙ্গা জল খেয়ে আয়।” 

পাগল! পুনরায় জলে নেখে অগ্রলি ভরে গঙ্গোদক পান করে এল। আমর! 

শুনেছি পাগল! ভালরূপ সাভার জানত । সে বন্তবার সাতরে গঙ্জার এপার- 

ওপারও হয়েছে। কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। 
এরপর খাঁধার নির্দেশে আমর] তাকে নিকটের এক কালভৈরবের মন্দিরে নিয়ে 

আমি। খাঁদী পূর্বের মত তাকে আদেশ জানায়, “যা, নমস্কার করে আয়।, 
ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলে খাঁদ। পাগলাকে গুধোয়, “চরণাম্বৃত একটু 

খেয়েছি তো?" উত্তরে পাগল! তাকে বলে, “না ভাই, খাই নি তে] ।' খাদা 

আবার ধমকে উঠে বলে, খোস্ নি! যা শীত্বি খেয়ে আয়।, 

“আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাগল। মন্দিরের পুরোহিতকে বা আর কাউকে 

তার এই আশু বিপদের সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানায় নি। এমন কি; মন্দিরের 

দরজ! বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করে নি। চরণামৃত পান করে সুবোধ 

বালকের মতই মে ফিরে আমে । এরপর আমর। পাগলাকে কুমারটুলির একট। 

শুয়ার্ড ডিচের [ মেথর-গলি ] মধ্যে টেনে আনি। অপরিদর জনপ্রাণীহীন 
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গলির পথ। একমাত্র মেথররা মেই পথে যাতায়াত করে। সেখানে চারিদিক 
অন্ধকার-_নিঃশব অন্ধকার। হঠাৎ খাদ আন্তিণার তল। থেকে হাতির ধ্লাতে 
বাধান তার শখের ছুরিখান! বার করে সেটা ভান হাতে উচিয়ে ধরে, বাম হাতে 
পাগলার জামার কলারট। চেপে ধ'রে জিজ্জেম করল, 'ব্ল, বল দ্িকিনি পাগল! 

এটা কি? আমাদের আসল উদ্দেশ্টা ততক্ষণে পাগলার কাছে পরিষ্কার হয়ে 
উঠেছে। সে ভয়ে কাপতে কাপতে উত্তর দিল, “ওটা ভাই, ছুরি! তোর] তে! 
আমাকে খেপ্পেই ফেলাব, আমি কিন্তু ভাই নির্দোষ।” তার এই কাতরোক্তির 
উত্তরে খাদ তার মুখটাকে বাভখস করে বলল, “ও সব কখ। আর নয়। বিচার 
হয়ে গেছে, এইবার শান্ডির জন্ত প্রস্তুত হ। হা, একটা কণা । তোর কোনও 

শেষ ইচ্ছা আছে? হঠাৎ পাগলার মুখ দিযে বেরিয়ে এল, “মলিনাকে একবার 
দেখব।' পাগলা কথায় আমর। অবাক হয়ে গছলান। এয! পাগল। বলে 

কি? ধেমলিনার জন্ত এত কা, সেই মলিনাকেই সে দেখবে ! হঠাৎ লক্ষ্য 

করলাম খাদার চোখ ছুটে! জল জন করে জলে উঠশ। তখন ঘটনাস্থলের চারি- 

দিকে সেখানে শুধু মসীঘন অন্ধবাঁব। দেখা যায় শুধু খাদার ছুটে। চোখ, আর 
তাব হাতের ধারালছুরিধান। | এরূপ মবস্থায় খাদ প্রায়ইহযে যেত একটা নিন 

পণ্তর মত। এমনকি, তার চেহাবাও যেতপরিপূর্ণৰূপে বলে । এই সময় আমরাও 
পর্যন্ত তাকে ভয় করতাম। হি"শ্র পশুর মত এগিয়ে এসে খাদ1 হুকুম করণ, 

ধর বেটাকে ভাল করে?” আমি আর গে।-বাবু, ছু'জনে তার ছু'টে। হাত জোর 
করে চেপে ধরি-_-খাদার আদেশ অন্গরে অক্ষরে প্রতিপালন করা ছাভ৷ 

আমাদের গত্যস্তর ছল না। অন্ধকারের মধ্যে ও 'আমব। লক্ষ্য করি, পাগলার 

চোখ ছুটে ভয়ে বুজে গেলো | দেঁহ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে খাদার কিছু জ্ঞান ছিল। 

তার ঘরে আমি আযানাট।মর কষেকটি চাটও টাঙান দেখেছি। হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস্ 

প্রভৃতির অবস্থিতি তার মঙ্গান। ছল না। হঠাৎ আওয়াজ হু'ল-ফ্যাচ, 
ফ্যাচ, ফ্যাচ্। হৃংপিগু লক্ষ্য করে খা তিন-তিনবাঁব তার ছুরিখান। পাগলার 

বুকের ভিতর বিষে দিলে। বিন৷ গ্রতিবাে পাগলার দেহট। রক্তাগুত অবস্থায় 
মাটির উপর লুটিয়ে পল । ব্যাপারট। দেখে আমরা! একটু ভয় পেকেছিলাম, 
হাজার হোক পাগল! আমাদের পরিচিত ছিল। আমাদের মনের এই হুূর্বলতা 
খাঁদার চোখ এডায় মি। সে আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠে, “কি রে! তোর! 

ভয় পেয্জেছিম? এই কি আমাদের গুথম কাজ ?' এর পর ধীর স্থির মস্তি 
খাদ গো-বাবুকে আদেশ জানায়, “যা তোর ডলিকে নিয়ে হাওড়ার দিকে মরে 
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পড়, আমিও মলিনাকে নিয়ে কোলকাতা ছাড়ব।' গো-বাবু চলে গেলে খখাদ। 
আমাকে নিয়ে তার কুমারটলরি বাটাতে 'আসে। সামনের রকটার উপর বসে 

পাড়ার দেবেনবাবু হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে 
সে শুধাল, “কিরে! তোদের জাম1কাপভ রাঁডা কেন? খাদ আন্তিনার 

ভিতর থেকে তার ছুরিখান! বাব করে উশাবায় তাকে চুপ করতে বলে । দেবেন 
ভয় পেয়ে চুপ করে যায় 'এবং সেই স্বযোগে আমরা বাটার ভিতর এসে জামা- 
কাপড় ছাড়ি। এর পর খাদার আবার ন্মন্ত এক খেয়াল হলে! । সে আমাকে 
নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে । আসবার সময় একটি ভোজালিও জোগাভ 
করে। ভোজালিটি দিয়ে সেপাগলার গোড়ালির শির! ছুটে। কেটে দেয় এবংতার 

পর পাগলাষ মুণ্ডটা এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে একটা বোর! আনবার 
জন্ আদেশ জানায় । আমি বোরা নিগে ফিরে এসে দেখি খাদ মুণ্ড হাতে 

দাড়িয়ে ্ঠাছ। এ সময় গর্বভরে খাদ। আমাকে জানায়, “জানিস! জ্ঞাকড়ায় 
জড়িয়ে মুণ্ডট। মলিনাকে দেখিয়ে এলাম। আর লেই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করে 
এলাম, আর কাউকে সে ভালবাঁদবে কি না? এর পর খাদ বোরাটার মধ্যে 

মুণ্ডটপুরে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে । ঘাটের উপব খাঁদার পিতার একবন্ধু একটা 
পোষ কুকুর নিষে বসে ছিল। খণাদাকে মুণ্ডটা জলে ফেলতে দেখে ভদ্রলোক 
জিজ্ঞে করল, “কিরে থাদা, কি ফেল্লি জলে?” নিধিকারভাবে খাদ উত্তর 
দিলে-_“আজ্ঞে ! ও কিছু নঘ, একট মর। বেড়াল ।* সন কাজ ফতে করে আমরা! 

একট! সরু গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম, এমন সময় আমর লক্ষ্য করলাম 

খ'দার জুতা ছুটে রক্তে ভিজে গেছে । জুত] ছুটে খাদ একট! গর্তের মধ্যে 
গুঁজে দিয়ে শুধু পায়ে চলে আদে। হই হুজুর, জুতা ছুটে! আমি আপনাদের 

বার করে দেব। এর পর খাদার বাটিতে পুনরায় ফিরে এসে আমরা উভয়ে 

আর একবার জামা-কাপড় ছাড়ি। এইজন্তেই আপনার! আমাদের ছুঃপ্রস্থ রক্ত 
মাখা জামা-কাপড় পেয়েছিলেন। এর পর খ'দ্ার কি মনোরোগ হয়েছিল জানি 

না; সে আমাদের নিষেধ সত্বেও অকুস্থলে বারবার ফিরে যেত। যাকে তাকে সে 

নিজের এই বীরত্ব সন্বদ্ধেও ফলাও করে গল্প বলত। ব্যাপার দেখে আমি 
খাদাকে নিয়ে দেওঘরে আসি। সেইখানে খাদ! 'রাজা অফ কুমারটুলি এই 
নামে পরিচয় দেয় এবং এর ফলে আমাকে খাঁদার দেওয়ান সাজতে হয়। আমর 
এখানে দানধ্যান শুরু করি, ভিখারিদেরও খাওয়াতে থাকি। আমাদের 

রাজোচিত ব্যবহারে দেওঘরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে উঠে। এই লময় খাদার খেয়াল 
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হয় ভার রানীকে--অর্থাৎ কি'ন1! মলিনাকে সে সেখানে আনবে । আমর! শুনে 

ছিলাম ষে আপনার! মলিনার বাটীতে পাহার। বসিয়েছেন। হা হুজুর! আপনি 
ঠিকই জেনেছিলেন যে মলিনাকে না দেখে খশাদ1 কিছুতেই থাকতে পারে ন|। 
মলিনার ওখানে মে আসবেই। আমরা কোলকাতায় ফিরে মলিনার বাটা 
আপি। খাদ] দেওয়ালের খড়া বেয়ে উপরে উঠে, জানাল ভেঙে মলিনার ঘরেও 

ঢোকে । খাদ ঘরে ঢুকে মলিনাকে ক্লোরোফর্ম করে দি বেঁধে নীচে নামিয়ে 
দেবে এবং আমি নীচে থেকে মলিনাকে লুফে নিয়ে তাকে ট্যা'ক্সতে বসিয়ে দেব 

- এরূপ আমাদের বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু মলিন। হঠাৎ খাদাকে দেখে ভয় পেয়ে 

চেঁচিয়ে উঠে। চেঁচামেচি শুনে পুলিশ এবং আশপাশের দৌোকানদারের৷ ছুটে 
আমে। ইতিমধ্যে খাদাও উপর হতে নীচে লাফিয়ে পড়ে। পুলিশ এখং 
রাস্তার লোকেরা আমাদের তাড়া করে। খাদ। এইবার পকেট থেকে তার 

গুলিভর! পিস্তলট। বার করে উপধু্পরি গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে লোকজনের! 

পিছিয়ে পড়ে এবং আমরাও সরে পডতে সক্ষম হই। যাই হোক, ঈশ্বরের 
দয়ায় সে যাত্রা আমর] ধরা! পড়ি নি, কিন্তু এ যাত্রায় আমি ধরা পড়লাম। 

হা হুজুর, খাদার দেওঘরের আস্তানা! আপনাকে আমি বাৎথলে দেব। সে 

এখনও সেখানেই আছে এবং আমার জন্য সেখানে সে অপেক্ষা কয়ছে। কিন্ত 
দেখবেন হুজুর! আমার এই স্বীকারোক্তির কখা «স যেন না৷ জানে । একথা 
জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হা, একট কথ! 
বলতে ভূলে গেছি। পাগলাকে হত্যা করার পরদিনই খাদ! আমাকে 

নিয়ে প্রতিশ্রতি মত গৌরীর খোজে শেওড়াফুলি যায় এবং সেখানে 
তাকে না পেয়ে তার বন্ধুদের মারপিট করে আসে । আদলে খাদ কাউকে 

কখনও ক্ষমা করে নি, আমাকেও সে ক্ষমা করবে না| দেখবেন হুজুর, 

আমাকেও নে হত্যা করবে। আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন হুজুর! 
দেওঘরের র্রাস্তায় ঘ্দি একবার মে আপনাকে দেখে ত তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে 

গুলি করবে।” 
উৎকট শোণিতাত্মক অপরাধীর! যে কিরূপ ভীষণ নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর হ'তে 

পারে, তা উপরের এ পাগল!-হত্য। মামল। কাহিনীটি থেকে বুঝ। যায়। মুরোপে 
এমন অনেক অপরাধীর কথ শুন! গেছে, যার। কিনা কয়েক জন মান্য হত্যার 
পর, পরিশেষে মানুষের অভাবে কয়েকটা গরু-বাছুর নিহত করেছিল। হাভলক্ 
এলিস সাহেবের “ক্রিমিনাল” নামক পুস্তকে এই ধরনের কয়েকজন অপরাধীর 
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উল্লেখ আছে। কলিকাতার বিগত সাম্প্রদায়িক মহাদাজার সময় আমি নিজেও 
এইরূপ বহু ঘটন! লক্ষ্য করেছি। এই সময় জনৈক ব্যকি তিন চার 
ব্যক্তিকে হত্যা করার পর কাতান [খাঁড়া] হাতে ছুটাছুটি করতে থাকে। 
কিছুতেই তাকে নিরম্ত করতে না পেরে তার স্ব-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাকে 
উপধূর্পেরি লাঠির আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে তবে তার হাত থেকে 
এ অস্ত্র কেড়ে নিতে পেরেছিল। তা* ন] হলে এ ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় 

স্ব-সম্প্র্যায়ের ব্যক্তিদেরও নিহত করে ফেলতো৷ | উৎকট ও অতাধিক শোঁণিত- 
ম্পৃহার অবস্থিতির জন্তই এরূপ হয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে নিয়ে উদ্ধৃত অন্ত আর 

একটি বিবুৃতিও প্রণিধানষোগ্য | 

“আমার ইন্ফরমার শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়া এসে আমাকে জানায়, 
হুজুর! জেলা খারিজ গুণ! খাদ কোলকাতায় ফিরে এসেছে ।' আমি 

উৎফুল্ল হাফ কাকে সঙ্গে নিয়ে চিৎপুরের একটা তেতলার ঘরে উপস্থিত হুই। 
বেস্টা-নাঁটীর সেই ঘরের ভিতর তখন তাদের গান-বাজনা চলছিল। দ্রজ! ঠেলে 

ঘরে ঢুক্ষতেই খাদ] জানালা গলে লাফিষে পড়ে। আমনা৷ তাড়াতাড়ি নীচের 
ফুটে নেমে এসে কিন্ত খাদার কোনও চিহৃও দেখতে পাই না। ফুটের পাশের 

দোকানে একট! পানওলা বসেছিল। হঠাৎ লক্ষ্য করি তার গাল ছু'টো 
টকটকে লাল এব" তার চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে । পাঁনওয়াল। নাকি খীদাকে 

স্থটের উপর বার ছুই-তিন ভণ্ট খেয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখে । নীচে নেমে সে 
নিজে নিজেই তার হাত-প। টেনে সোজ। করে। তারপর পানওয়ালার গালে 

ঠাস্ করে একটা চড় কমিয়ে বলে উঠে, “দে শালা একট] সিগারেট দে।' 

পানওয়াল! ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বার করে দেয়। এরপর খাঁদা 
তাকে আর একট চড় দিয়ে হুকুম করে, “দে শালা, শীগ্গির ধরিয়ে দে।ঃ 

এরপর পানগয়ালা তার সিগারেট! ধরিয়ে দেয়। খাদাও গুরুগন্ভীর চালে 

শিস্ দিতে দিতে সরে পড়ে । আমর! পানওয়ালার এই সব কথা শ্বাস করি 

না এবং তাকে খাদার কোনও বন্ধু বলে সন্দেহ করি। এর কয়েক দিন 
পর শিউচরণের নির্দেশমত আমি খাদার গোপন ডেরায় হাজির হই এবং সেখান 
থেকে খাদাকে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে যেতে দেখি। আমি এবং শিউচরণ 
তাকে তাড়া করি কিন্ত তাকে আমরা ধরতে সক্ষম হই না। এর ছুই দিন 
পরেই সন্ধ্যার দিকে খবর আমে যে শিউচরণিয়া নিহত হয়েছে । যখাসত্বর 

' অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি যে শিউচরপের বিগতগ্রাণ দেহ রক্তাপুত অবস্থায় 
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একট! রকের উপর পড়ে রয়েছে। পাগল! হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক বৎসর পূর্বে 
এই শিউচরণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়েছিল |” 

মৎ-সম্পাদিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাট। পুলিশ জার্নাল ৬০1-1) 781 
পুস্তকে সুন্দরী মলিনা, প্রখ্যাত খাদা ওরফে খোকাবাবু এবং তাহার সহকারীহয়, 
গো-বাবু এবং কে-বাবুর প্রতিকৃতি দ্নেওয়া আছে। এদের এই প্রতিকৃতিগুলির 
মধ্যে শুক্ষ্ভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিষ্ফুট হ'তে দেখা! যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
আরুতিগত ন! হলেও উহার! প্রকৃতিগত হয়ে থাকে এবং সচরাচর উহার! 
সাধারণ মানুষের নজরে পে না। মানুষের অন্তস্বভাব বাইরেও কিছুট। 
পরিষ্ফুট হ'তে বাধা । উহা! বিশেষ করে মান্থষের দর্টিভঙ্গী, মুখের ভাব এবং 
চাল-চলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। অভিজ্ঞ মানু তাব অভিজ্ঞ দৃষ্টি তথা 
ইনহিংক দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের এই হুম্ত্ বৈশিষ্ট্য সকল জেনে নেয়। অভিজ্ঞ 
গুলিশের চোখে এই সকল বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে । এর কারণ, প্রত্যেক 
গ্রফেণমের লোকেদের স্ব স্ব গ্রফেণন বা৷ ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ব্যাপারে পৃথক পৃথক 
ইন্িংউ জন্মায়। স্ব স্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি সাহায্যে আসে 
এই প্রেরণা । মানুষের এই ইনন্রিংক্ট বা এই প্রেরণার মধো যুক্তি কিংবা! তর্ক 
থাকে না । এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করলে তার একটি মাত্র উত্তর হয়_-"জানি 
না কেন, আমার মন বলছে--তাই।” আদলে এই সকল” প্রকৃতিগত অতি 
স্থক্ম পরিবর্তন "সকল অভ্যাসজনিত শাস্তিরক্ষক এবং লোকচরিত্র- 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চক্ষে অতি সহজেই ধর] দেঁয়। এই দৈহিক পরিবর্তন 
এত দুস্ধ যে উহা। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উহা মাত্র অভিজ্ঞ দৃষ্টি 
দ্বার অন্থভব করা যায়। এই ম্বভাবজাত ইন্টিংকট ব৷ প্রেরণ] মেয়েদের 
এবং শিশুদের মধ্যে অন্ত কারণে দেখ! যায়। এর কারণ এদের অঙ্থ্ভূতি 
আঘিম মান্ষের মত অতীব ুষ্স থাকে। অধিকাংশ শিশুকেই একটি 
চোরের এবং একটি ভাল লোকের ফটে! দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বলে দিতে পারে কোনটি চোর এবং কোনটি বা ভাল লোক। [কিন্ত বড় 
হলে তাদের আদিম মানুষ সলভ হুষ্ষম দৃষ্টি তার! হারায়।] কোনও এক 
বালিক। একজন খুনীর ফটে। দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলেছে-_ প্রাত্যক্ষরূপ পরীক্ষা 
দ্বার! এমনও দেখ! গিয়েছে ? অথচ ফটোটি যে একজন খুনীর তা তাকে ধর্ব- 
হ'তে বলে দেওয়। হয় নি। 

যে সকল আত্মহস্তারক চুরিক ব। পিশুল দ্বার আত্মহত্যা করে ত1 তারা 
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করে আ্যাকটিভ ভাবে এবং যে সকল আত্মহস্তারক প্রায়োপবেশন দ্বার! তিলে 
তিলে মৃত্যুবরণ করে, তা তারা করে প্যানিভ্ ভাবে। 

এর ফলে বিবিধ বৃত্তির উৎপত্তির মূল ছেতু একই থাকাতে ষে কোনও মূহূর্তে 
ইহাদের একটি থেকে অপরটির উদ্ভব হতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্বে 
একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উব্ত করে দেওয়। গেল। 

“আমার স্বামী ক্ুদ্চ হয়ে পিজরালয় থেকে আমাকে নিয়ে ঘেতে চাইলেন। 

কিন্তু পিতা তার যত পত্তকে বিশ্বাস করে তাতে মত না দেওয়ায় তিনি আমাদের 

ছুয়ারে বসে বিষ পান করে অচৈতন্ত হয়ে পড়েন। বল। বাহুল্য তাকে তৎক্ষণাৎ 

হাসপাতালে ভি করে দেওয়! হয়েছিল । এখানে চিকিৎসার পর তার জান 
ফিরে আসে এবং ধীরে ধীরে তিনি স্থস্থও হয়ে উঠেন। এই দিন রাত্রে তিনি 

অনক্ষ্যে হাসপাতাল থেকে পলায়ন করে ছুরি হাতে আমাদের বাড়িতে ঢুকে 
আমাকে খুন দরবার চেষ্টা! করেছিলেন । সহসা! জেগে উঠে চীৎকার করে লোক 

জড় না করলে সেই রাত্রে তার হাতে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাণ হারাতে 

হতো ।” 

মানুষের ক্রোব, ক্ষোভ, হিংস! গ্রভৃতি উত্তেজনার কারণ ঘটলে স্বভাবতঃই 

তাদের সপ্ত শোণিতম্পৃহ1 জাগ্রত হয়ে বেগে বহির্গত হয়ে আসে। তখন উহ! 

কখনও অপরের শোণিত পাত করে, কখনও বা উহা নিজেরই শোণিত পাত 

করতে চায়। এই অবস্থায় উহ! প্রায়ই আত্মহত্যা রূপ প্যামিভ ব৷ নিক্িয় 

স্পৃহা] কিংব! হত্য। রূপ সক্রিপ্ন বা আযাকটিভ. স্পৃহাত্ে পর্যবসিত হুয় বা! তা হতে 
পারে। এই সন্ধে প্রমাণ স্বরূপ অপর আর একটি বিবৃতি আমি নিয়ে উধবূত 
করে দিলাম | 

“অমুক থানার বাবু অকারণে আমাকে গ্রেম্তার করে অর্বসমক্ষে আমাকে 

বিনাদ্বোষে অপমান করলেন। জা মনে মুক্ত হয়ে এসে আমি ক্ষোভে ও ক্রোধে 

রাতে ঘুমাতে পারি নি। হঠাৎ ভবষস্ত্রণা হতে মুক্ত হবার জন্য আমি গলায় দড়ি 
দিতে প্রত্তত হলাম | এই উদ্দেস্টে ঘরের কড়িতে দড়িটি টাঙিয়েই কিন্ত আমার 
ভাবাস্তর উপস্থিত হলো । আমার মনে হুলে। এমনি ন। মরে ওকে মেরে মরাই 

ভালে! । এ লময় রাজে অমুক বাবু রাউণ্ডে বার হণ তা৷ আমি জানতাম। 
আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স থেকে আমার ধারালো ছুরিখানা বার করে বেরিয়ে 

পড়ছিলাম। কিন্ত এর পর আমার মনে হলো, 'থাক দরকার নেই, আমি ভেবে 
চিন্তে কালকে কর্তব্য নিরূপণ করবো! ।” কিন্তু পরের দিন আর আমি একটুও, 
ই৯ 
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মিজেকে সংযত করতে পারি নি। তাই প্রতিশোধার্থে এইরূপ এফ অপকার্ষ 

আমি করে বললাম ।"? 

এইখানে দেখ! ঘায় ঘে গ্রতিরোধ-শক্তির হাস বা বৃদ্ধি বারে বারে আমাদের 

মধ্যে এসে যায়| অর্থাৎ উহাদের আধারভৃত শুক্র ভাঙাগড়া বারে বারে 

আমাদের মাস্তক্ষে ঘটে থাকে । ক্রোধ ব! ক্ষোভের উগ্র প্রবাহ হার! এই পুক্ষ- 

বা ক্ষতিগ্রস্ত ব। স্তিমিত ছলে এই প্রতিরোধ শক্তির অবসান ঘটে এবং 

তৎজনিত অপস্পৃহার অংশ বিশেষ শোণিতন্পৃহা [ কিংব। ভ্রব্য স্পৃহা ] তার 

আ্যাকটিভ বা প্যামিভ রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু গ্রাতরোধ সম্পকীয় সুঙ্স্ায় 

পুনরায় সবল হুলে বা! পুনর্গঠিত হলে উহ! পুনরায় প্াবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। 
আমার বিশ্বাম এই, ক্রোধ ও ক্ষোভ উহার উগ্র প্রবাহের ছারা মানুষের 

শোণিত-স্পৃহাকে এবং লোভ, অভাব প্রভৃতি "উহাদের হাক গ্রবাহের দ্বারা 

তাদের ভ্ব্য-স্পৃহাকে উদ্বেলিত করে থাকে। 

[ কোনও এক বাক্তি আত্মহত্যা কবতে বাঁটার কক্ষের কডিতে দড়ি ঝুলালে! 

কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলে! এটি শয়ন বক্ষ । সস্তানরা এতে ভয় পাবে। 

তাই ওই কক্ষটি নষ্ট ন৷ করতে মে বাগানে একট! গাছের ভালে দড়ি টাঙালে।। 

উদ্দেস্ট--সে গলায় ঘড়ি দিয়ে মরবে। সেই সময় একট! গ্বোখুরা। সাপকে ফণ। 

তুলে আনতে দেখে লে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল । ] 
আদালতের মরা কাগজ ও নধীপত্র থেকে এবং জেলে বন্দী অবস্থায় অপরাধী- 

ঘের দেখে ভাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করা বৃখা। ওই গুলিকে 'কুকভ ফুড” এর 

মৃহিত তুলনা কর। চলে । জেলে থাকাকালীন কোনও অপরাধী প্রয়োজনীয় 
ইনউমপেকসন [ অবিভ্যকি ] দেবে না। 

আমি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হেতু প্রাথমিক অপরাধ থেকে প্রকৃত অপরাধীদের 
কুটির বিষয় বছুবার বলেছি। এক্ষণে নিযে উহার প্রমাণ স্বরূপ একটি বিবৃতি 

উধব্ত করলাম। 

“প্রায় এগার বংসর পূর্বে একজন ভদ্রবংনীয় ছোকরা অপরাধীকে আমার 
কাছে ধরে আন! হয়। বলাবাহুল্য, ছেলেটি একজন দৈব-অপরাধী ছিল। তায় 
অপকর্মের কৈফিয়ৎ স্বরূপ মে একটি বিবৃতি দেয়--“কি করাব বলুন! হঠাৎ 

দেদিন স্ত্রী বলে উঠল; “লজ্জা করে না৷ তোর, না 'দিয়েছিন ছু'টা! গহনা, ন। 

দিতে পারিম ভাল করে খেতে। এর উপর আবার কথা । এ দিনই জাবার 
আমি পিতার নিকট থেকে একটি পত্র পাই। পত্রটিতে এপ লেখা ছিল “ভৃষি 
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আমার কুসস্তান। আজ পর্যন্ত দশটি টাকাও পাঠালে না। তোমার মরাই 
ভাল, ইত্যার্দি। পারিপাশ্বিক শবস্থা আমাকে পাগল করে তুনলে মামি 
তহবিল তছরুপ করে বদি।' ছেলেটির প্রতি আমার মন সহানগভূতিতে ভরে 
উঠে। আমি তার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করি। স্থসভ্য মানুষের মধ্যে 
দৃষ্ট প্রত্যেকটি শুষ্ক ও স্থুল বৃত্িরই সন্ধান ভার ভিতর আমি পাই। দুয়া, মায়া, 
দ্বদেশপ্রেম, জনছিতৈষণা কোনও কিছুই ভার মধ্যে অভাব দেখি না। কিন্ত তা 
সত্বেও আমি সেই দিন তার কোনও সাহায্যে আদি নি। এই ঘটনার প্রায় 

চার বৎসর পর পুনরায় লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হয় । আমি জানতে পারি 

ইতিমধ্যে মে আরও চারবার জেল খেটেছে। সে আমাকে দেখে কাদতে থাকে 

এবং প্রকাশ্তে আমার প। জড়িয়ে ধরে । আমি বুঝতে পারি যে, তার মধ্যে 

আত্মসন্মান, লঙ্জ। প্রভৃতি বোধের চিহুমাত্রও আর নেই। ইতিমধ্যেই তার 

মধ্যে িতিক-অসাড়তার আগমন শুরু হয়েছে। আমি পূর্বের স্যায় তার সঙ্গে 
নানা বিষয় আলোচন! করতে চাই, কিন্ত আলোচনার বিষয়-বন্তগুলি সে বুঝেও 
বুঝতে পারে না। কোনও বিষয়েই তাকে আর আগ্রহশীল দেখা যায় না। 
আমি বেশ বুঝতে পার যে স্বদেশপ্রেম” লোক হিতৈষণ! প্রভৃতি সুক্ষ বৃতিগুলি 
সে হারিয়ে ফেলেছে । এর প্রায় পাঁচ বৎসর পর পুনরায় তার সঙ্গে আমার 
দেখা হয়। এই সময় সে আমাকে চিনেও চিনতে পারে না। তাকে আমি 

অন্নীল ভাষায় গালিগালাজ করতে ও সেই সঙ্গে লকআপ-এর দরজার গায়ে 

মাথা খু'ড়তেও দেখি। 

উপরে বণিত অলসতা ভাববুতি, দস্তবৃত্তি এবং নিষ্ঠুর বৃত্তি ছাড়া আর 

কোনও হুক বা! স্থুল বৃত্তির সন্ধান আমি তার মধ্যে পাই না! তাকে কতকটা৷ 

অলস প্রকৃতির এবং বোকার মত দেখায় । তার ভাষার মধ্যে কোনওরূপ বাধন 

দেখ! যায় না। আমি বুঝতে পারি ষে, ইতিমধ্যে সে একটি মানব-দানবে 

পরিণত হয়েছে।” 

[ অপরাধতত্ব গবেষণা ব্রেনের সহিত মনের সম্পর্ক স্থাপনের উপর বেন 

নির্ভরশীল | ] 

মাছ, উভচর সরীন্থপ পক্ষী, নিয় স্তন্যপায়ী লেমুর বানর গরিল। ও মানুষের 

মন্তিকগুলি পরীক্ষা করলে দেখা ধায় যে ওগুলি ক্রয়শঃ ছোট হতে বড় হচ্ছে। 
[প্রবন্ধের পূর্বাংশ ভ্রঃ] 

মানষের উদ্ভবের পরও বহুকাল এর ব্যতিক্রম হয় নি। পৃথিবীতে পর 
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পর তিন শ্রেণীর মান্ষের উৎপতি। যথা (১) আদিযুগীয় [ সিনান-খ্োপাষ ] 
(২) মধাযুগীয় [নিয়ানডারথাল])(৩) এবং আধুনিক মান্য [কে ম্যাগনান আদি |] 

আদিষুগীয় মান্গষের মুখমগ্ডলের নিয়াংশ, মধ্যযুগীয় মানুষের মুখমগুলের 
মধ্যাংশ এবং আধুনিক মানুষের মুখমগ্ডলের উপরি অংশ বেশী প্রশস্ত। ক্রম 
বর্ধমান মন্তিষের স্থান সন্কুলনের জন্ত ইহা! ঘটে। উপরস্ধ-_-মানুষের মস্তিফের 

বৃদ্ধির সঙ্গে সামপস্ত রেখে ওদের ব্যবহৃত গুস্তরাস্্র গুলিও ক্রমোন্নত হয়েছে। 

[বুদ্ধি ও জ্ঞানের সঙ্গে মন্তিষ্কের বর্ধন অবশ্থস্ভাবী | ] বর্তমান অন্তি-বিদদের 

ধারণ। মস্তকে ছুইাটি মগজ আছে। উহাদের কর্মধার পৃথক হলেও উহাদের 
একটি অন্থটির পরিপূরক । ১৯৫৭ থঃ--১৯৬০ থৃঃ মধ্যে মাকিন ও রুশ মস্তি 

বিশেষজ্ঞর] ছুই মস্তিষ্কের পৃথক কাজ কর্ম আবিষ্কার করেন। ১৯৪০ খুঃ আমিও 

ওইরূপ ব্যাখ্যা সহ একটি প্রবন্ধ মুক্ত করেছিলাম | কিন্তু-_তাতে প্রতিবাদ 
আসতে উহ! বাতিল করতে হয়। মাইণ্ডের আউট অফ গিয়ার এবং উহার 

উইথ ইন গিয়ার সন্বন্ধেও আমি ওই প্রবন্ধে লিখেছিলাম । সেই ক্ষেত্রে ছুই 

মস্তিষ্কের ভারসাম্য ন্ট হলে অঘটন ঘট শ্বাভাবিক। 

আরও কয়েক প্রকার অপরাধ-তত্ব সম্পকিত নাক্ষ্য গ্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত কর! 

হলে | 

“শৈশবে সাউথ ত্ববারবন দুলে বু্টিতে ভিজে এলে জনৈক শিক্ষক রাম- 
পেদারী ধাবু কাপডের খু'ট“দিয়ে মাথা মুছিয়ে দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে বন্ধ 
শিক্ষকের নাম ভুলে গেলেও তার নাম মনে আছে।" “শৈশবে এক থানায় 

এক দারোগ! বাবুকে জনৈক নারীর চুলের মুঠি ধরে পিঠে কিল মরতে দেখি। 
দেঈ দিনের সেই পুলিশের উপর বিতৃষ্ণা৷ আমার নিজে পুলিশে টুকেও ধায় নি) 

[ ইছ। শিশুমনে স্বল্প আচড়ে যে অধিক দাগ পড়ে তা প্রমাণ করে। এজন 

--শিশুরধের স্থৃঃথে সাবধানে ব্যবহারাদি করতে হুবে। পূর্বে বিদ্যাসাগরের বর্ণ 

পরিচয়ের “চুরি করা মহাপাপ” বাক্যটির মুদ্রিত অক্ষরের প্রথম পাঠ শিশুমনে 
ইস্পাতের যঙ্ত্রে মত গভীর দাগ কাটতে। | এটির পঠন বন্ধ অপরাধীদের সংখ্যা 
বাড়ার একটি কারণ। ] 

“বাল্যে গ্রামে থিয়েটারের জগত খাটা খাটুনী করেছি। কিন্তু স্ধ্যায় উহ! 

দেখতে ম। দিতে আমাকে কলকাতায় "দানা হয়। পরে জীবনে বহু ভালে! 

থিয়েটার দেখেছি। কিন্তু সেদিনকার ওই না দেখ! রূপ ক্ষোভ আজও রয়ে 
গিয়েছে। মনে হয় জীবনের একট] বড় সাধ অপূর্ণ রয়েছে।” 
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“কোনও এক সন্ত বিবাহিতা স্ত্রীকে একটা উপহার কিনে দিতে তার শ্বামী 
একটি দোকানে আঁনলে|| বর বিতভোগী ত্বামী কম দামের এবং তরুণী স্ত্রী 
বেশ দামের ভ্রব্যের দিকে যেতে চায়। শেষে এস্ত্রী একটি মূল্যবান হীরের 
নেকলেশ কিনতে চাইলে স্বামীর আধিক অক্ষমতার জন্ত সেদিন তার্দের কিছুই 
কেনা হলো না। কয়েক বতমর পর স্বামী বনু অর্থের মালিক হলে স্ত্বীকে কিছু 
উপহার দিতে নেই একই দোকান এলে|| কিস্তু--ব্ষীয়মী হিসেবী গৃহিনী 
স্বীর তখন কম দামের এবং ধনী স্বামীর বেশী দামের দ্রব্যের দিকে মন। পরে-_ 

সেই ম্বামী সেই একই হীরার নেকলেশটি স্্ীকে কিনে দিতে চাইলে স্ত্রীর পুর্ব 

বিষয় মনে পডে গেলে মে বলে ছিল---'ওঃ বুঝেছি । কিন্তু সেদিনকার সেই মন 

আজ আমার নেই। দেদিন ওটা পেলে ঘা আনন্দ হতো৷ তা আজ আর 

হবে না।” 

[ইছ। প্রমাণ করে যে জীবনে ইমিজিয়েট সেভিঙ কখনও কামা নয়। 
মান্ষের সাক্তিত্ব সময়ে বদলে ধায়। তাই বিবাহের আনন্দ পেতে বিবাহ সময়ে 

করা উচিত। যে সমযের ঘা ত1 খণ করে করাও ভালে! । যৌবনেরও কৈশোরের 
প্রয়োজন বযসকালে মেটে না। আজ যা হারানো যায় ত1 কাল ফিল্লানে। 

যায় না। ] 

“কোনও এক ইতালীয় সাধবী পত্বী স্বামীর অনাগ্রহে ব্যথিত হয় বললো-_ 

এখন আমাকে তোমার ভালে। লাগে না| বেশ! তাহলে আমাদের ভাইর্তোস 

হোক। তুমি যাকে ইচ্ছে পুনবিবাহ করো। | একমাত্র ফ্রান্সে পাঠরতা আমার 
হুদ্দরী ভগ্নী নীনাকে বিয়ে! করে৷ না। তাহলে ওতে আমার বড্ড কষ্ট হবে। 

এইরূপ একটি লাজেসসন তার মনে ঢুকিয়ে দিয়ে এ স্ত্রী প্যারিসে এসে মেক 
আপ করে মীনা মেজে রইল। পরে__তার স্বামী প্যারীতে এসে নিজের স্ত্রীকে 

ন! চিনে তাকেই নীন। ভেবে পুনবিবাহ করেছিল। 

[ ইহা পুরুষদের নৃতনত্ব প্রিয়তা ও সাঁজেস্সনের অসীম ক্ষমতা গরমাণ করে। 
এঞ্ন্ত স্ত্রীদের স্বামীর মন জয় করতে ভঙ্গিমা বলে এবং খাক্যের স্বর পাণ্টে 

প্রতিদিন নৃতন মেক আপ ও সাগোজ করা! উচিত।) 

বিঃ দ্রঃ _পত্বীরা নৃতন নৃতন শাড়ী কিনুন ও প্রতিদিন ওগুলোর রঙ 
ব্দলান। প্রসাধন ও খোপ। বাধার ধরণও মধ্যে মধ্যে বদল করুন। অর্থ ও 

সময়ের বিষম ভাবলে বিপদ হুতে পারে। আলনমন। স্বামীকে এইভাবে ঘরোয়। 

চিকিৎসা! করে নিরাময় করা যায়। ডায়েট কণ্টোল ও কিছুটা ব্যায়াম ও 
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কাজকর্ম করে কখনও শুন ও কখনও শীর্ণ হন। পু্িকর খাস্য খেয়ে ও মনে ফুতি 
এনে বয়সকে ধয়ে রাখ! যায়। শুধু চোখের জল ফেলে ফল হয় না। 

পতির! ব্যায়াম ও কম আহারে ভূড়ী কমান ও প্রোটিন আহার দ্বারা 
ফিট থাকুন। স্্বীকে মধ্যে মধ্যে উপহার দিন। গ্রতি বছর বিবাহের দিনটি মনে 
রেখে উপহার আহুন। বাইরে কোথাও বেরুলে দদ। স্ত্রীকেও সঙ্গে নিন। 
সাময়িক আনন্দের জন্ত সংসারে অশান্তি আনবেন না। অধথা ব্র্যাক মেইলড, 
বা এক্সপ্রয়েটেড হবেন না। (9 

আশ্চর্য এই ঘে, ্বভাব অপরাধীর! আদি যুগের [ কঠোর জীবন সংগ্রামী ] 
শিকারী মান্থষের মত স্বপ্পকাল বাচে এবং তাদের ওদের মত এক কর্পাক'ও 

সঞচের স্পৃহা নেই। কিস্ত আধিকালের কৃষিজীবী মানুষের [এদের জীবন 
সংগ্রাম কম ছিল ] মত অভ্যাস অপরাধীর] তুলনায় বেশীকাল বীাচে এহ্বং 
ভ্রব্য ও অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়। 

[ ইহ গ্রমাণ করে যে কোনও কিছু একবার স্থষ্ট হলে তা হারায ন1। উচ্চ 
জীবনের মাধামে স্থপ্ত থেকে কিছু ব্যক্তিতে জাগ্রত হয়। ] 

“এক যুবক তার বন্ধু আসামাত্র তার স্ত্রীকে বেখে ফ্ল্যাট থেকে অন্তত 
যেতো । একদিন ওই যুবক চিৎকার করে পড়শীদের ভাকলে স্ভারা৷ এসে 
দেখলে] যে তার স্বী বিষ খানে অচৈতন্ত | পড়শী্দের জেরায় ওই যুবক বলেছিল 
খে সে তার স্ত্রীকে অত্যস্ত ভালবাসতো৷ | বন্ধুকে পেলে তার স্ত্রী স্থখী হবে 
বুঝে তাকে শাস্তি দিতে সে বাইরে যেতে] । [পৃঃ ৩০৭ দ্রঃ] 

আমরা তাত্তে এলে ওই আত্মহত্যার কারণ স্বরূপ তাস্তার্থে নিন্মোক্ত দুইটি 

থিওরী ভেবে নিই। [প্রথমটি ম্বতার শেষ উক্তি 1ছল ] উপরন্ত ওই পর্দানশীন 
নারীর পক্ষে বাইরে থেকে বিষ সংগ্রহ সম্ভব নয়। 

(১) ওই উপপতি তার ওই বান্ধবীর স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরানোর জন্প 
ওই বিষ এনে তাকে তার স্বামীকে ত৷ খাওয়াতে বলেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে 
সে ত1 ন। পেরে অন্থশোচনায় নিজেই ত। খেয়েছিল । [ পৃঃ৩*১ ক] 

() রাইস ইটিও নেশনদের অন্থবিধ! এই যে ভূঁড়ী ইল্যাসটিক ন! হওয়ায় উহা! একবার 

বাড়লে পূর্বানুকপ হওয়। কঠিন। তাতে আহার পূর্বানুরূপ বেশ৷ না হলে হজম গ্রন্থী হতে হজমী রস 
নির্গত হয় না। তাইবেদী আহার বেশী বয়সে উতর দিক হতেই ক্ষতিকর । তাই কিশোর 

বয়ন থেকে ভূড়ী না বাডার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাত উরে মাদকতা এনে মানুষেব মধ্য 
কিছুট! জলন্ত আনে। তাই মধ্যে যধ্যে সকলের রুটি আহারে অভ্যান্ত হওয়া! উচিত । 
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(২) ওই উপপতি হয়তো! অন্তত্র নিজের বিবাহের অভিলাষ ওই নারীকে 
জানানোয় ওই নারী ছঃখে ও ক্ষোভে আত্মহত্যা করেছে। 

ওই উপপতিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসবাদ করলে প্ররুত বিষয় প্রকাশ 

পাবে বুঝে আমর] ওই নারীর উপপতিকে খোঁজাখু'জি স্থরু করে দিই । (2) 
কলকাতায় কয়েকটি তরুণ প্রত্যেকে দশটাকা! মাসিক চাদায় একটি 

ক্লাব করে। ওই চাদায় তার৷ মাসিক মাহিনাতে একটি ঘটক নিযুক্ত করে। 
পর্যায়ক্রমে এদের একজন পাত্র ও অন্যের! পাত্রের বন্ধু সেজে বিভিন্ন পাত্রীর 

বাড়ীতে পাত্রী দেখতে 'ধেতো। উদ্দেশ্ত--প্রতি সন্ধ্যায় বিন। খরচাক্স 
জল খাবার খাওয়। ও পাত্রীর্দের একটি করে গান শুনা । এতে তাদের প্রতি- 

মাসের টাদার টাক উন্থল হয়ে ষেতে। আশ্চর্যঃএই যে, ওদের একজন একটি 
কুরূপ! কন্তার প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে তাকে বিয়ে করেছিল। 

[ইন্কা প্রমাণ করে যে অনুকম্প। হতে স্নেহ, স্েহ হতে ভালবাসা এবং 

ভালবাস হতে প্রেম আসে ।] 
কোনও কন্তা। তার কনিষ্ঠ ভগ্রীর সাহায্যে কয় বছর পাশের -মেসের এক 

তরুণের সঙ্গে প্রেম করে। তার ভঙ্গী পঞ্জাদির বাহক ছিল। এ কনিষ্ঠ ভম্মীর 

পীড়াপিড়ীতে সে ওই কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করাতে গ্রহত 

হলো । ওই কনিষ্ঠ ভগ্নী তখন ওই তরুণকে বললে। £ জামাই বাবু ! তুমি পুরুষ 
না। যাও দিদিকে নিয়ে যাও। সে তার দিদিকে বললে। £ দিদি তুই সতী নস। 
য1 জামাই বাবুর সঙ্গে চলে য1। এরপর ওই তরুণ বিবাহের লগ্নের ছুইঘণ্টা। আগে 
পুক্রঙ ও টোপর সহ ট্যাকদি করে ওই বাড়ীর ছুয়ারে রাত হুউটায় এলে।। 
কনিষ্ঠাভগ্বী তার দিদিকে বেনারসীর সাড়ী পরিয়ে কপালে চন্দনের ফোট। দিয়ে 
ট্যাকসির নিকট পৌছিয়ে দিয়ে ছুটে বাড়ীতে এনে মাকে বললে! £ ম। শীল্প 
এসে! | দিদি পালিয়ে যাচ্ছে । ম বেরিয়ে এসে জ্যেষ্ঠ ভগ্ীর চুলের মুঠি ধরে 
বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল। | মামলা থান! পর্যস্ত পৌছয়। ] 

[ইহ। প্রমাণ করে যে মেয়েদের হিংস। বি তাদের ত্যাগ করে ন|। দিদিকে 
সাহায্য করতে গিয়ে সেও তরুণকে ভালবেসেছিল। হঠাৎ প্রতিরোধ শক্তি 
হারানোয় সে দিশেহারা হয়ে উঠে। ইহা। আরও প্রমাণ কয়ে যে মেয়ের! যে 
_কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না।] 
( শহবে অর্থলোভে বছ দরি্র ্বামী এই ভাবে স্ত্রীর দেহ বিক্রয় করে। এই ক্ষেতে চরম 

নৈতিক অসাড়তার জন্ত এরূপ এদেশেও সম্ভব হয়। কিছু দরিদ্র কন্যাও এই ভাবে সংদার পালন 
করে ভাইগুলিকে লেবাপড়! শিখিয়ে মানুষ করে পরে নিজে বিবাহ করে সুখী হয়েছে। | হৰে 
এদের সংখ্যা! অতাক্জ ] কারও কারও মতে মনকে শুদ্ধ করা গেলেও দেহকে শুদ্ধ কর] যায় না । 
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॥ অপরাধ-সাহিভ্য । 

মানুষের সভ্যতার ক্রমিক ইতিবৃত্ত অপরাধ সাহিতা থেকে বুঝা যবায়। 

প্রথমাবস্থায় মানুষ জন্তদেব অনুকরণে বিবিধ ডাক দ্বার কথোপকথন করতে || 

পরে কিছুট? উন্নত হলে তার! রেখ! চিত্রেব সাহায্যে ভাবের আদান প্রদান 
করেছে। এর পর কিছুট। সভ্য হলে তার! ভাষার অগ্রদূত রূপে কয়েকটি শন্ব 
টি করে এ গুভ্র সাহায্যে জীবন যাত্রা! নির্বাহ করে । আরও পরে অধিকতর 

উন্নত জীরনের অধিকারী হলে মানুষ ভাষ! হৃহি করে স্থ্সভ্য মানুষে পরিণত 

হয়। অপরাধ সাহিত্য উপরোক্ত রূপ মানব সভ্যতার ক্রমিক বিকাশ 

প্রমাণ করে। 

নানান প্রকারের অপরাধীদের দ্বারা রচিত নাহিত্যকে বলা হয় অপরাধ- 
সাহিত্য। সভ্য মানুষের অজ্ঞাতে এই সাহিত্য আবহমান কাল থেকে রচিত 

হয়ে আমছে। অপরাধ এবং অপরাধীদের প্রকৃত মনোভাব সন্বন্ধে বহুবিধ বিষন় 
এই সাহিত্য থেকে জান] যায়। শুধু তাই নয়-অপরাধী হওয়ার কারণ 
এবং অপরাধীদের বিভিন্ন সংক্কার ও নিয়ম-কাছুন সম্বন্ধেও জ্ঞাত হওয়া বায়। 
বিভিন্নন্ধপ ডাক ব1 শব, চিত্রলিপি, গান, মন্ত্র কবিতা, উক্তি, খেউড় প্রভৃতি 

দ্বারা এই অপরাধ-সাহিত্য গঠিত হয়েছে। আমার মতে নিরপরাধ সাহিত্যের 
স্তায় অপরাধ-সাহিত্যেরও একটি বিশেষ ধারায় ক্রমবিকাশ হয়েছে। সভ্যতার 
দহিত সংঘাতের ফলে এই সাহিত্যের স্বরূপ কিছুটা পরিবতিত হলেও মূলতঃ 
উহাকে অপরাধ-সাহিত্যই বল] যেতে পারে। কেবলমাত্র সুরোপীয় এবং ভারতীয় 

অপরাধীদের দার! রচিত সাহিত্য নিয়ে একটি মহাভারত রচনা করা যায়। 
বর্তমান প্রবন্ধে অপরাধ-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মাত্র কয়েকটি করে উদ্ধাহরণ 

দেওয়া হবে। অর্থাৎ কি'ন মন্ত্র বুঝবার জন্ত যেটুকুর প্রয়োজন আত্র সেটুকুর 

কথাই বলা হবে। সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধীরা তিন ভাগে বিভক্ত | যথা 

স্বভাব, মধ্যম ও অভ্যাস । দৈব-অপরাধী ও অপরাধ-রোগীদের প্রকৃত অপ- 
রাধীদের মধ্যে ধরা হয় না। ম্বভাব-জাত অপরাধীদের ত্বভাব-অপরাধী এবং 

অভ্যাস-জাত অপরাধীদের অভ্যাস-অপরাধী বল! হয়| কিছু অপরাধীর ব্যবহার 
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কতকট! শ্বভাব ও কতকট! অত্যান অপরাধীর মত হয়। এদেরকে মধ্যম- 
অপরাধী বল! হয়। ম্বভাব-জাত অপরাধীরা হয় অনেকটা আদিম যুগের 

মানুষের স্তায়, তাদের মধ্যে সাছ্ত্য বলে কোনও জিনিস থাকে না! বললেই 
চলে। এদের ষ1 কিছু সাহিতা ত৷ জন্ত-জানোয়ারদের অন্থকরণে ডাক বা শবের 
মধ্যে নিবন্ধ থাকে । [ আদি মান্য জন্তদের মত শবের মাধ্যমে ভাবের আদান 

প্রদান করতে! | ] প্রয়োজন মত অভ্যাস ও মধাম-অপরাধীরাও, বিশেষ করে 

মধ্যম-অপরাধীর! এই লব ডাক বা শবের সাহায্য নিয়ে থাকে। বস্ততঃ অপ- 

রাধীদের প্রথম লাহিত্যের সন্ধান পাওয়। যায় এই সব বিভিন্নকূপ ডাক বা শৰের 
মধ্যে। [ কারণ--উহার। আদি মানুষের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে। ] এই মকল 

ডাক ব। শব পশু-পক্ষীর্দের ভাকের অন্থকরণে হৃষ্ট হয়েছে। আমি প্রমাণ স্বরূপ 

নিষ্বে কয়েকটি ডাকের নমূনা তুলে দিলাম। 
» ৭ রপচা-ক্যচ ক্যায়্য এয ক্যাক্যাস়া | 

বেরাল-_মিউ-উ ম্যাও-ও ম্যা এ-ও | 

কুকুর__ভোক্ ভেউ-উ ভোক্ ভোক্। 
শিয়াল-_হুয়া-য়া-য়! হয়। হয়! হু-উ-উ। 

গল্লী-অঞ্চলে অপরাধীরা জঙ্গল বা বাগিচার মধ্যে আত্মগোপন করে এই 
সকল জন্তর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরম্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি 

জানিয়ে দেয়। দলপতির। এর দ্বার! দলের লোকদের কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে 

জড়ো! হবার জন্যে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক শ্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি আছে যার! 
আজও এই ধরণের ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টাস্ত ব্বরূপ খালার বাউরী 
জাতির কথা বল যেতে পারে । এদের কেউ কেউ জঙ্গলের দধ্যে রাঝ্ে জন্তদের 
মত চার পায়ে দৌড়য়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ নিমের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“আমার বাস ছিল বর্ধমান জিলার এক পল্লীগ্রামে । বহু বৎসর পূর্বের কথ! । 
আমি তখন বালক । বাইরের ঘরে বসে পিত। ঠাকুর পাড়ার মুধুষ্যে মশাইয়ের 
সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোণ্টা। হঠাৎ একটা 
শিয়ালের ডাক শুন গেল £ হুয়া-য়া-য়া- ছ-উ-উ হুয়।। মুখুষ্যে মশাই চমকে উঠে 
বাবাকে শুধালেন £ উন বীডুয্যে, গতিক স্থবিধের নয় । এষে এক শিয়ালের 

ডাক।' এক-শিয়ালীর ভাক ন। কি এক ভয়াবহ ব্যাপার । সাধারণতঃ কখনও 

একট! মাত শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক 

শিয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও ডাকাত দলের সর্দার শিয়ালদের 
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ভাকের অন্গকরণে তার লোকদের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে জম! হতে 
বলছিল। মুখুষ্যেমশাই-এর কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপ! সিড়ি বন্ধ 
করজেন। মুখুষোমশাই আর দেরি না করে বাঁড়ির দিকে রওন! হলেন। সকালে 
উঠে গুনতে পেলাম যে গাঁয্পে ভাকাতি হয়ে গেছে । ডাকাতরা পাড়ার মনে 

স্তাকরাকে কেটে ছ*খান করে তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে ।” 
এই সকল ভাক বা শবই অপরাধীদের আদি সাহিত্য । এই শব সাহিত্যের 

পরই চিত্র-সাহিত্যের স্থান। চিত্র-সাহিত্যের প্রথম সন্ধান পাওয়] যায় মধ্যম- 
অপরাধীদের মধ্যে । শ্বভাব-দূর্ত জাতিদের মধ্যেই বহুসংখ্যায় মধ্যম-অপরাধী 
দৃষ্ট হয়। এদের সভ্যত| ষেন সবে মাত্র শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে চিত্রহ্ারা লিখন- 

পদ্ধতি আজওপর্যস্ত প্রচলিত আছে। এইরূপ লিখনপদ্ধতি অপরাধের জন্তই তারা 

প্রয়োগ করে। অপরাধ ও নিরপরাধ উভয় সাহিত্যেরই প্রথম উন্মেষ হয় এই- 

রূপেই। সভ্য মানুষের প্রথম সাহিত্যের সন্ধান মেলে না। কিন্ত অপরাধীদের 

অপরাধ সাহিত্যের মাজও সন্ধান মেলে । যে সকল বংশ-পারম্পরিক অপরাধীদের 

আমবা শ্বভাব-ছূর্তত জাতি বলি, তাব। আজও পর্যস্ত তাদের সেই সহশ্র সহশ্র 
বৎসর পূর্বের পুরানে। কৃষ্টিকে ধরে রেখেছে । নমূন স্বরূপ ভারতীয় শ্বভাব- 
ছুর্ত্ত জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত একটি ছত্র তুলে দেওয়। হলে] । 

“€11141/ 
কোনও বাড়িতে চুরি বা! ডাকাতি করার প্রয়োজন হলে দলের সর্দার 

বাডিটির কাছাকাছি কোনও একটি পাচিল বা গাছের গায়ে উপরিউক্ত 

সাক্কেতিক চিত্রটি এ'কে দেয় । উপরের চিত্র-সঙ্কেতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই- 

রূপঃ “যে তারিখে চাদ দেখা যাবে চিজের ফালির স্তায়, সেই তারিখের রাজে 

ছুই প্রহরে তীর হার! গ্রদধিত পথের তৃতীয় বাড়িটাতে কাজ হবে। অতএব 
বন্ধুগণ | তোমর। সেই রাত্রে অনুরূপ সময়ে অকুগ্জলে হাজির হবে। ইহাই আমার 

আদেশ এবং নির্দেশ |» 

যে অনুজ। সভ্য নাহষয উপরের অতগুলি ছত্রের দ্বারা প্রকাশ করে 

থাকে, অপরাধীর! সেই কথাগুলি মাত্র চিত্রের কয়েকটি রেখা দ্বারা গত ভিন- 
চার হাজার বংসর ধরনে প্রকাশ করে আসছে। ওটা তাদ্দের কাছে লিপিবদ্ধ 

মাহিত্যেরই সামিল। এরূপ সহশ্র সহশ্র চিত্রলিপি বিভিন্ন ব্বভাব-হুর্বৃত্ত 
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জাতির! আবহমান কাল ধরে ব্যবহার করে এসেছে । অনেক সময় দেখ] যায় 
ভারতের কোনও এক দ্বভাব-ছুবতি জাতির মধ্যে ষে বিশেষ চিত্রলিপির গ্রচলন 

আছে, মেই বিশেষ চিত্রলিপি যুরোপের কোনও এক শ্বভাব-ছূর্বৃ্ভ জাতিও 
ব্যাবহার করে, যদিও অধুনাকালে তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে ও বিভিন্ন 
পরিচ্ছদ পরিধান করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হুয় যে উভয় জাতিই একই বংশ 
হতে উদ্ভূত হয়েছে এবং কোনও এক সদুর প্রাচীন যুগে ভাদের বিভিন্ন শাখ। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে গমন করে। এই সব চিন্রলিপির পরিপূর্ণত1 ও 
অসম্পূর্ণতা, থেকে এদের কোন শাখাটি কত পুরাতন এবং কোন দেশটি ছিল 
তাদের প্রথম আবাসস্থল, সেই সম্বন্ধে একটি নিভূলি ধারণ আমর। করে 
নিতে পারি। শুধু তাইনয়। কোন সময় ও কবে কোন শাখাটি কোন দেশে 
গমন করে তা'ও বলা যায়। দৃষ্টাস্তশ্বরূপ জিপসী ব! বেদে'দের বিষয় বল! 
যেতে পাঁঁ,'পৃ্িবীর প্রায় সর্বত্রই এর! দৃষ্ট হয়। দেশ ভেদে এদের চেহারা, 
ভাষা ও পরিচ্ছদের অদল বদল হয়েছে । কিন্তু মূলতঃ ভাষ। সঙ্কেত ও আচার 
ব্যনহারের দিক থেকে তারা আজও একই আছে । এই সব চিন্রলিপির স্বরূপ 
ও €সার থেকে ্বভাব ছুর্ত্ত জাতিগুলির কোন বংশটি কত পুরাতন ও কোন 

কোন সভ্য জাতির সহিত তাদের পৌরাণিক সম্বন্ধ আছে, সেই সম্পর্কেও 

নিরভূল একটা ধারণা কর! যেতে পারে। বিষয়ট! তথ্যান্থেষী গবেষক ছাত্র ও 

অধ্যাপকর্দের বিবেচ্য । 

বাংল! দেশের দ্বভাব-ছুবৃত জাতিদের মধে/ বাউরিয়া জা!ঙ অন্যতম। 
শ্মরণাভীত কাল থেকে সভ্যদ্দেশে বাস করা সবেও তার। তাদের আদম অভ্যাস 
ত্যাগ করে নি। ঢূরি ও ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ দ্বারাই তার! জীবিকা নির্বাহ 
করে। এই জাতির লোকদের মধ্যে বহু গুকার সাঙ্কেতিক লিপিয় প্রচলন 
আছে। নিয়ে উদাহরণস্বরূপ উহাদের কয়েকটি মার উধব্ত কর! হলো। 

০০011111111 

গন্তব্য পথের পাশের গাছ বা পাথরে এই সব স্বভাব-ছুর্ৃতিরা উপরিউক্ত 

চিজ্রলিপি লিখে রাখে । পশ্চাদাগতরা এই সব লিপি ছার! পূর্বগামীদের খুজে 

বার করে। উপরিউক্ত লিপিকার অর্থ হয় এইরূপ £ 
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(১) বন্ধুগণ ! আমর! আকড়ির উ্টো৷ দিককার সরল রেখার দিকে খাতা 

করছি। (২) আমাদের দলে ৯জন লোক আছে। নকলেই আকড়ির 
উদ্টা দিককার সরল রেখার দ্রিকে চলেছি। (৩) আমর! গ্রামে ছাউনি 
ফেলব। আমর! ফিরে চলেছি । 

আকড়ির রেখার উপর অবস্থিত নয়টি সরল রেখার দ্বারা বুঝিয়ে দ্বেওয়! হয় 
যেদ্লে কত লোক আছে। গোলকটি ছারা বোঝা যায় যে তারা গ্রাষে রাত্রি- 

যাপন করবে । গোলকের ভান দিকে ফাক থাকলে বোবা যাবে তারা ফিরে 

যাচ্ছে। কিন্ত বাম দিকে ফাক থাকলে বুঝতে হুবে ঘে তারা অপরাধ করার 
জন্ত অগ্রসর হচ্ছে। আকড়ির সরল রেখাটি দিক-বাচক। আকড়ির এ 

রেখাটির দ্বিকেই তার! চলেছে। 

৫০০১ 
উপরে আরও দুইটি চিত্রলিপি উধবৃত কর। হলো গ্রামের ছাউনি উঠিয়ে 

অগ্রসর হ্বার পূর্বে পূর্ব লিপিকার জের ্বরূপ বর্তমান লিপিকাটি লিখা হয়। 

পশ্চাদাগতরা এই চিত্রলিপি পাঠে পূর্বগামীদের গন্তব্য স্থান সন্বদ্ধে জাত হয়। 
সি্নলিপিটির গ্ররূত অর্থ হয় নিয়োক্তরূপ। 

গণ! আমরা গোলকের ফ্লাকের মুখেই [ দিকেই ] চলেছি বটে, কিন্ত 
আমরা এখন ছুই দলে বিভক্ত হয়েছি । আমাদের সঙ্গে চোরাই মাল আছে এবং 
আমরা গোলিক সংলগ্ন মরল রেখার মুখে [ দিকে ] গ্রস্থান করছি।, 

উপরের প্রথম চিত্রটি থেকে দেখা ঘাঁবে একটি সরল রেখা গোলকটিকে ছুই 

ভাগে বিভক্ত করেছে। এর দ্বার বুঝা যায় ষে দলটি ছুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। 
শী 
] 

011111 
কিন্ত উভয় দলই গোলকের ফাকে দিকে চলেছে। শুধু তাই নয় তার! 
সকলেই ফিরে চলেছে। ছ্িতীয় চিত্রের গোলক মধাস্থ চৌকা ঘরটি থেকে বুঝা 
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যায় যে, তাদের সঙ্গে লুষ্টিত ভ্রব্যও আছে। এছাড়া এ গোলক সংলগ্ন সরল 
রেখাটি তাদের যাত্রার দিক নির্ণয় করে। 

শেষ নির্দেশ জানিয়ে দেওয়] হয় পূর্ব পৃষ্ঠায় চিত্রটি দিয়ে। এর দ্বারা তারা 
জানিয়ে দেয় যে তাদের একটি দল উত্তর মুখে চলেছে । এবং এই দলে লোক 

আছে চারিজন। অপর দলটি চলেছে পূর্ব দিকে । এই দলে লোক আছে 
পাচজন। 

ত্বভাব-ছুর্ভ জাতির! এইরূপ বহু প্রকার লিপিক! ব্যবহার করে। এইসব 
লিপিক একই অর্থে তার! বংশপরম্পরায় ব্যবহার করে আসছে। এই সব 

লিপিক এই শ্রেণীর অপরাধীদের প্রাচীন সাহিতা | 
এই মব চিত্রলিপি ছাড়া! বু প্রকার সাঙ্কেতিক শব্দ ও ভাষাও এই নব 

প্বভাব-হুবৃর্ত জাতির আবহ্মানকাল ধরে ব্যবহার করে আমছে। তবে এই নব 
ভাষা-সংকেত"্পবর্তী কালে তি হয় বলে আমি মনে করি। এক-একটি 
স্বভাব-চূর্বৃত্ত জাতি এক-এক গ্রকার ভাষা-দঙ্কেত ব্যবহার করে। কোনও 

একটি বিশেষ স্বভাব-হূর্ুত্ত জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা -সঙ্কেত যদি কোনও এক 

আধুনিক সভ্যজাঁতির ভাষার মধ্যে বেশি-সংখ্যায় দেখ' যায় তা"হলে সেই সভ্য 
ও অর্ধনভ্য ব৷ অসভ্য জাতিকে একটি বংশোদ্ভূত বলে মনে করা যেতে পারে। 
এ সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্দের অবহিত হওয়া! উচিত। 

ডাক ব! শব্দের পর চিন্তরলিপি এবং চিন্রলিপির পর সঙ্কেতার্দি অপরাধ- 

সাহিত্যে একটি বিশেষ স্বান অধিকার করে। এই ভাষ! সন্কেতের হ্বর্ূপ থেকে 

কোন সঙ্কেতটি কতে। পুরাতন এবং কোন সময় ও কি কারণে তা! সৃষ্ট হয়, সেই 

সম্বদ্ধেও একটি ধারণা কর! যায়। দৃষ্ান্তত্বূপ পুলিশ শব্টি সম্বন্ধে বল! যেতে 
পারে। অধুনা কালে-_-এই পুলিশ তথ। রক্ষী বুঝাবার জন্যে বিভিন্ন দল কর্তৃক 
বিভিন্ন সঙ্কেতিক শবের স্যঙি হয়েছে। প্রাচীন ভাষ! সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় 

মধ্যম অপরাধীরা ব্যবহার করে এবং আধুনিক ভাষ! সঙ্কেত অধিক সংখ্যায় 
ব্যবহার করে অভ্যাস অপরাধীরা । ভাষ। সঙ্কেতের শববিন্তাম থেকে তার 

গ্রাচীনতা৷ ও আধুনিকতা বুঝা যায়। দৃষ্টাস্তন্বরূপ কয়েকটি প্রাচীন ও আধুনিক 
ভাষা সঙ্কেতের কয়েকটি নমুন। নিম্কে উধব্ভ করা হলে! | বাংলাদেশে তু'তিয়া 
মুনলমান নামক এক শ্বভাব-ছূর্বৃত্ত জাতি আছে। ডাকাতির সময় বিপদের 

সচন। ছলে তাদের দলপতি চীৎকার করে অপর সকলকে সঙ্কেতিক ভাষায় 

আদেশ জানায়। সাহ্কেতিক ভাঁষাটি এইকপ--“মাছি ঘন জাল গ্ট”। 
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অর্থাৎ মাছি উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটিয়ে নাও । অর্থাৎ ফিরে চল বা 
মরে পড়ে! । 

এই সাঙ্কেতিক ভাষ। ছুই প্রকারের হয়। নিম়শ্রেণীর সঙ্কেতকে বল! হয় 
খেউড় বা ক্ন্যাং এবং উচচশ্রেণীর মস্কেতকে বল! হয় সাইফার বা! সঙ্কেত। প্রথমে 
অপরাধীদের খেউড় বা ক্স্যাং মন্বন্ধে বল। যাক। 

এই খেউড় ব৷ শ্ল্যাং অপরাধ-সাহিত্যের একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। 

প্রত্যেক দেশের অপরাধীদের মধ্যেই নিজস্ব খেউড় বা শ্্যাং দেখ! যায়। 

ইংরাজিতে একে ব'লে ঙ্গ্যাং এবং ফরামীরা একে ব'লে আরগট্, ইভালীয়রা 
একে বলে গারগে। এবং ভারতীয়ের! একে বলে খেউড | এই সব খেউড়ের 
সাহায্যে অপরাধীর পরস্পরের মহিত পরস্পর কথোপকথনের কাজ চালায়। 

এক-এক দ্বল বা গোর অপরাধী এক এক প্রকার খেউড় বাবহার করে। 

বংশ পরম্পরার স্তায় গুরু পরম্পরায় এই থেউড় লম্পদের অনেক শব্ধ যুগ যুগ 
ধরে নেমে এসেছে। অপরাধীদের এই খেউড় সম্পদ ভাষাতত্ব ও জান-বিজ্ঞানের 
ক্ষেঞ্জে অতীব প্রয়োজনীয় । এই সব খেউড়ের শবগুলি অন্গধাবন করলে এক 

দেশীয় অপরাধীর লছিত অপর দেশীয় অপরাধীর প্রাচীন সন্ব্ধ জান] যায়। 
আমর সকল দেশের অপরাধীদের খেউড়ের মধ্যে অনেক বিদেঈী শবের সন্ধান 
পাই। দৃষ্াস্তম্বরূপ জার্যান অপরাধীদের কথা বলা যেতে পারে। এদের 
খেউড়ের শব্ষগুলির মধ্যে আমরা হিক্র শব্ের প্রাচুর্য দেখি। তেমনি ইতালীয় 
খেউড়ের মধ্যে আমর! জার্মান ও ফ্রেঞ্চ, ফরালী খেউডের মধ্যে জার্মান ও 
ইংরাজি এবং ইংরাজি খেউড়ের মধ্যে ইতালীয় ও রোমান শব্ধের প্রাচুর্য দেখি। 
হরস্লি সাহেব কয়েকটি ইংরাজি খেউড়ের শব্ের মধ্যে অনেক জিপ্সী এবং 
বিকৃত সংস্কত শবেরও সন্ধান পান। ভারতীয় অপরাধীদলের খেউড়ের মধ্যে 
হিক্র, জার্মান, আরবি এবং চৈনিক শব্ষও পাওয়। যায়। এই সকল থেউড় 
থেকে অনেক এঁতিহাদিক তত্বের কথাও জানা যায়। বথা, ইভালীর অপরাধীর 
মাতালকে বলে “ফরালী”, ভিখারীকে বলে “ম্প্যানিয়ার্ড”, তেড়াম খেলোয়াড়- 
ঘের বলে “গ্রিক”। স্পেনীয় অপরাধীর। চোরদের বলে মরকে। | ভারতীয় 
অপরাধীর] “চিট'দের্র বলে-_উড়ে, নওমেরা। ভাকাতদের তাঁরা বলে-_-ব্গ 
দেশবালী। বাঙ্গালীদের তার। বলে বোগ্েটে ইত্যাদি। এতিহাসিক কাহিনী 
অবলম্বন করেও অনেক খেউড়ের হি হয়েছে । যথা,--]010115356: অর্থে 
জ্রান্দে “ডিখ্রোন” বুঝায়। ডিউক অব বাগুসির ব্যাপারের সহিত মুরোগীয় 
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অপরাধীদের ছার। ব্যবস্ৃত কুপ-ডে-রোগুনি শবটির ঘনিষ্ঠ স্ঘন্ধ আছে। এই 
সব খেউড়ের কতকগুলি শখ দেশের গ্রচলিত শবগুলির অপত্রংশ বা সংক্ষিপ্ত- 
সার মান্র। কিন্ত অধিক ক্ষেত্রে এই সকল খেউড়ের খবসকল অতীব প্রাচীন 

হয়। কেবলমাত্র অভ্যান-নপরাধীরাই প্রতিদিনই নৃতন নূতন খেউড়ের সি 
করে-_দাক্কেতিক কথোপকথনের স্থৃবিধার জন্য | আমর! অনেক খেউড়-শবের 

মম-অর্থে ব্যবহার দেখতে পাই। মিঃ বিগনি ও মিঃ কগনেট সাহেব ঘুরোগীয় 
অপরাধাদের ছার1 সম্-অর্থে ব্যবহৃত নেয়োক্তব্ূপ বহু খেউড়ের সন্ধান পান। 

ভারতীয় খেউড় পব্ঘগুনি স্থবন্ধেও এই একই ক বলা চলে। এই সম্পর্কে 
নিম্নের বিলাতি তালিকাটি মন্ুধাবন করুন £-- 

(১) পুলিশ বুঝাইতে ১৭ টি শব 

(২) “লদাভমি + রা? 

(১) ডাকাতি * ৭ % * 

(৪) মাতলামি * ৪৪ * * 

(৫) মস্পপান ” ২০ * * 

(৬) মদ রি 8 

(৭) জল ” রি 28? 

(৮) টাকাকড়ি ” ৩৬ ?? % 

এদেশের স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এরূপ ধহু খেউড়ের প্রচলন আছে। 

এ'ছাড়। শহর ও গ্রাম্য অপরাধীরা ও বহুবিধ খেউড় ব্যবহার করে। এই সকল 

খেউড়ের মধ্যে বিদেশী ভাষার সহিত ভারতীয় আদিম জাতির অন্তত ভাষার 

আভাষও পাওয়া যায় । কলিকাতা৷ পুলিশের দখরখানায় আমি এরপ বহু 

সংখ্যক খেউড় শব সংগ্রহ করেছি। হুয়োপীয় অপরাধীদের খেউড়গুলিও 

বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে । কিন্তু ভুঃখের বিষয় এই সব ভারতীয় ও 

বিদেশী খেউড়গুলির তুলনামূলক আলোচন! এদেশে আজও হয়নি । লাধারণতঃ 

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে এক দেশের অপরাধীদের 
সহিত অপর দেশের অপরাধীর সন্বন্ব স্থাপিত হয়ে আসছে । এই সকল থেউড় 

শব্গগুলির গ্রাচীনত্ব অন্গধাবন করে এই মব বাণিজ্য ও লাস্রাজ্য বিস্তারের সময় 
ও কাল পর্যস্ত বলে দেওয়া যায়। নিষ্ে বর্তমানকালীন ভারতীয় অপরাধীদল 

' কর্তৃক ব্যবন্ৃত কয়েকটি খেউড় শব উদাহরণস্বরূপ উধব্ত হলে।। এই খেউড়ের 



৪৬৪ অপরাধ-ত্ব 

শব্দগুলি অস্্ধাবন করলে বুঝা! যায় যে, কতকগুলি শব অতি প্রাটীন। উহাদের 
আবার কতকগুলি শব্ধ আধুনিক ব। অতি-আধুনিক। প্রয়োজন বিধায় এই- 
সকল অপরাধীদের দ্বার আধুনিককালে এগুলি সৃষ্ট হয়েছে । যৎ সংগৃহীত 
কয়েকটি এদেশীয় ত্বভাব-দূর্বৃত্ত জাতির সাঙ্কেতিক ভাষা বা খেউড় নিযে লিপি- 

বন্ধ করা হুলে। £-- 

+মুজাফাপুর সোনার ইরানী দল 
রুমাল-_-সি'দকাটি লেপেই--পুলিশ 
কাজলি কৈ-_-আধার রাত ডামরি--টাক। 
খাউ- চোরাই মালের গ্রহীতা টিন পকেট 

বেত্রো_ শীত্র যাও সানি--টাকার থলি 

বিয়েনয়া-_এখানে এস বরো যাও 

বিঝা দোসাদ 
কাকা--ভাই খাম_ দারোগ! 

নামিদান-_ন। খোহট-_সিপাই 

বিবিমি-_এস, খান! খাও কেটরী-_সি'দকাটি 

কৈ লে! বিকোশ- ধুম পান করো ভোমরা--ঘটি 
চিসিমিকেবা-কি জন্যে পানাপিয়া--গেলাস 

আস বাকোব__-ভাত খাও িলচার-_গহুন। 
ধুর-_মাহুষ পিসাকো- কাপড় 
বকুল চিন থি-_বুক পকেট চিকান--থালি 

লেপোক--নাও কাটনি কাঠের বাক্স 

এই সকল শব্ধ থেকে আমর গ্রাচীন যুগে প্রচলিত বহু সামরিক শব্বও 

উদ্ধার করতে পারি। যথা, “ব্রে”, অর্থাৎ কি'ন। যাও, ইহা! ইংরাজিতে কুইক 

মার্চ । “বে রো) অর্থাৎ কি'না শীত্র যাও, ইহা ইংরাজিতে ভবল মার্চ। শব 
ভুইটি ষে সংস্কৃত ব্রজ ধাতু থেকে সংগৃহীত হয়েছে তাতে আর কোনও জন্দেহ 

লেই। পুরাকালের ভারতীয় সামরিক সম্প্রদায়গুলির সহিত আঁধুনিক ব্বভাব- 
দুর্বৃত্ত জাতিদের পূর্বপুরুষগণ যে প্রায়ই মিলিত হুতেন তা এই সংস্কৃতবাটক 
লামরিক শব থেকে আমর! অনুমান করে নিতে পারি। কিংব! প্রাচীন 

সামরিক গোষ্ঠীর এর অধঃপতিত বংশধর 

ধার! এঘেপয় খ্বভাব-দূরতত জাতিদবের ইতিহান লম্বদ্ধে আগ্রহশীল, তারা 



অপরাধ-সাহিত্য ৪৬৫ 

ভারতের বিভিন্ন গরদেশীয় ব্বভাব-ছূর্বৃত জাতিদের সম্বন্ধে লেখ! পুস্তকগুলি পড়ে 
দেখতে পারেন। তবে এদের ভাষা-সঙ্কেতসমূহ বিভিন্ন গ্রদেশীয় গুলিশ কর্তৃক 
এতদিনে সংগৃহীত হচ্ছে। আমি নিজেও উপরোক্তরূপ বহু ভাষা -সঙ্কেত সংগ্রহ. 
করেছি। ভারতবর্ষে বাউরিয়। নামক একটি স্বভাব-দুরত্ত উপদল আছে। 

উহার! মুজঃফরপুর, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু ও ভাগলপুরে বাস করে। দৃষ্টাস্তত্বরূপ 
এই উপদল কর্তৃক ব্যবহৃত মৎ-সংগৃহীত কয়েকটি ভাষা-সঙ্কেত নিয়ে তুলে 
দ্বিলাম। 

“তুক-রুটি। ভিকরা_ পুত্র । দিকরি- কন্তা।। সাগো-পিতা। দাখে। 
শালা । খেচুল। খৈ-ঘুম। গোডাঁ-পা। বাকো-- মুখ | থাঙছন-_ 

পুলিশ । বোরো_চিনি। চোরিনোমাল লেবোও--চোরাই মালের ক্রেতা। 
মোটো! বা মোধানোঁ_হাকিম। মাউখো খে এনভেচে--অপরিচিত লোক 

আসছে ! প্ালকাটিগাবো-_-মাল লুকোও। থারথেনিপেটি দেধি-_মাল 
মাটিতে পুঁতে ফেল। গণ্টাডামেন হাতো৷ নাকে।--থলির মধ্যে মাল 
লুকোও। কীহা কাতেও-_লুকোলে কেন? তেরিনিও হোনেই ভামেশি 

--সন্দেছ হয় লোকট! পুলিশ। খারখাট যাডাথি ডাকসিই-_পুলিশ আমাদের 
খু'জবে। তবরিয়ানি ঘাওঘি ধেদিও__ছেলেটিকে মালটি দিয়ে দাও। ছুছো 

মামকে! ভভবানো-তোমার আমল নাম বলে। না। ভিজো৷ লেদ্াভিদেই-_ 
মিথ্যা নাম বলো। থে! ডেরে। হির1 হোসেই থকন অভীন রাদিষভি-_তুমি 

পরিশিষ্ট দলে এখুনি যোগ দাওগে। থে] টেরো৷ বন্দোসী লাখিজাড-_রক্ষীর। 

অসতর্ক, এইবার পালাও। আর অর্থ নেই। থাহাড অহন হতো থাছন--আমি 

ছাউনির কাছে মাল পু'তে রেখেছি । খরখর খারীইন বাখীইন কৈহীদহো-_ 
আচ্ছা পুলিশের কাছে স্বীকার করে! । 

পক্মাগলারগণ নিষিদ্ধ পণাত্রব্যকে সাধারণতঃ সওদা নামে অভিহিত করে। 

কেহ কেহ এইব্যবসাকে বলে “কাম” বা কাজ।” *ববিধ নিষি্ধাত্রব্য 

মন্বন্ধেও তাদের নিজস্ব পরিভাষা আছে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এই সকল 
শন্ব সহজ অর্থে ব্যবন্ৃত হ”লেও অপরাধীদের নিকট উহার বিশেষ বিশেষ গুপ্ত 

* অপরাধীমান্রেই অপরাধকে কাজ ব1 কাম বাল থাকে । এঘের কাউকে যদি জিজ্ঞাস! 

করা বায়, “আচ্ছা এ ধিনকার এ চুরিটা তুই করেছিস?" তাহলে সে বিরক্ত এবং ভুদ্ধ হবে। 

কিন্ত তাকে বদি বল! ধার, “হ্য। রে ই দিনকার এ কাজটা কি তোর! করেছিলি,' তাহলে ভারা 

নিঝেষ্বের সম্ানিত মনে করে এবং খুশি হয়ে অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোডিও করে বসে। 
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অর্থ বদ কয়ে। বহু অপরাধীর বাটা খানাতল্লাপ করে মাধি€ এরপ পরিভাবাযুদ্ধ 

চিঠিপত্র, ছিসাব-বহি, টেলিগ্রাম প্রভৃতি উদ্ধার করেছি। এইসব কাগন্গপঞ্জ 
আদালতে উপস্থিত করে অভিজ্ঞ অফিসারগণ উহাদের গ্রকত অর্থ ব'লে দিয়েছেন 

এবং আদালত তাহা যেনেও নিষেছেন। নয়ে উদদাহ্বণ স্বরূপ.কয়েকটি বিশেষ 

বিশেষ লঙ্কেত শব উধ্বত হলো । 
(১) রেশমথান-কোকেন। (২) এক নম্বর চিড়িয়া মার্কা-নাপানে 

প্রস্তত কোকেনের ট্রেডমার্ক । (৩) কম্বল--আফ্ম। (৪) নম্বরী মাল-- 

ট্রেজারির চোরাই আফিম। (৫) টিকিয়া- একপ্রকার চৌক। ও চেপ্টা চোরাই 

আফিম। (৬) ঘোড়। ব| লা চোরাই রাইফেল। (৭) খাউ- চোরাই 
মালের গ্রাহক (৮) খোকী-পিস্তল। (৯) খাবাব--গুলি | (১০) ঘমুনা_ 
আফিম। (১১) গঙ্গা মা [গ্রধষটির রঙ কালে! ও ছিতীয়টির রঙ সাদা |] 

এই সকল সাঞ্ধেতিক শবের নাহায্যে কিভাবে অপরাধীরা কথোপকথন 

চালায় নিয়ের গ্রশ্নোতর থেকে তার কিছুট। াভাষ পাওয়। ঘাবে।”- 

১ম ব্যক্তি--খণ সাহেবের কারবারের খবর কি? 
২য় ব্যক্তি--মন্দ নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে ত অনেক দিন পর্যস্ত কোনও 

ফাজই হয় নি। নূতন সওদা আছে? 
১ম ব্যকি-_এক জাপানী ব্যাপারীর হাতে ছুইশ রেশমী থান (১) আছে। 

কি দর বলব? 
২য় বাযকতি-.এক নম্বর চিড়িয়। মার্ক! (২) মাল ত? ৩* টাক। ছিসাবে দিতে 

পারি। নমুনা! দেখাবেন? 
১ম ব্যক্তি--মার কম্বলের (৩) দর কি দেবেন? নম্বরী মাল (৪) বিশট! 

আছে। এ'ছাড়। এক গোয়ালিয়রের ব্যাপারী কিছু টিকিয়। (৫) মালও এনেছে। 
এরই বা কি দূর দেবেন? 

২স ব্যক্তি--আমল নম্বরী হয় ত৮* টাক। পর্যস্ত দিতে পাঁরি। টিকিয়। 
মাল হলে ৬৫ টাক। পর্যন্ত দেবো । নমুনা দেখলে আমি পাঁক। কথা দেব। 
কম্বল (৩) অনেক জমেছে। রেশমী থানেরই (.) চাহিদা (বশি। দানাদার 

গান পেলে দূরে আটকাবে ন|। 

১ম বাক্তি--ছোড়ার (৬) কি দর? আপনার কাছে কিছু সত্ব 

করতে চাই। 

আদিম-সমাজের ব্যক্তিয়। সঙ্কেত ব্যবহার করে ন!| লেইস্থলে তার ব্যবহার 
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করে খেউড়। এই নকল থেউড়ের সাহায্যে তার! আজও লভ্য লোকের 
অগোচরে কথোপকথন করে থাকে । এই ঘৰ খেউড় ছুই প্রকারের হয়ে থাকে। 
্বব1,-দূরল এবং উল্টা । সরল খেউড়ের ভ্তায় অপরাধীদের মধ্যে আমর। উপ্টা 
খেউড়ও দেখে থাকি। প্রচলিত সরল “বগুলিও উন্টারূপে ব্যবহার করা 
অপরাধী-নমাঞ্জের একটি বিশেষ রীতি। প্রমাণন্বরূপ উন্টা খেউড়ের কয়েকটি 

দৃষ্টাস্ত দেওয়া! যাক £ “দেখ আমাদের একট]! লোক দেখছে।” উহার উপ্টা 
খেউড় হবে এরপ-_“খ্যাদ, কেয়টা। কোল মাআদের খেদছে।” এর ঘদি সরল 
উত্তর হয় এইরূপ, “সত্যি । চেন! লোক, ও কিছু নয়,” তাঁ্ছলে এর উন্ট 

খেউড় হবে এইক্প, “তন্তি? নেচা কোলু, ও ছিকু অএন 1” উপ্টা, খেউডের 

দুই অক্ষরের বেশি কথাগুলির আগ্যাক্ষর ছুইটির স্বর ও বাঞ্নবর্ণ উপ্টাইয়্া। এবং 

শেষের বর্ণগুলি ইচ্ছামত সোজ। বা! উল্টা রাখিয়। কথ! বল! হায়। এদেশে “চি? 

আস্ঘবর্ণ এবং “ফ* মধ্যবর্ণ দিয়া কথ বলার পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা_ 
(১) “চিতু, চিষি, চিযা, চিও” অর্থাৎ কিনা, “তুমি যাও।” (২) তুরফপা 
কিরফপ! করফরছ” অর্থাৎ কি'না “তুমি কি করছ?” ইযুরোপীয় অপরাধীরাও 
এইরূপ বাক্যালাপ করে থাকে। প্রমাণস্বরূপ নিয়ে ছুইটি ইংরাজি উপ্টা খেউড় 
উদ্ধৃত করা হ'ল। 

“পন। 9০5 | 10016 26 0086 1136 10 100 006 1960) চ001 

[ ৫001:25 1]. 70495 1867 ৪. 00 01192: 20 & 116 0£ 000৪0০০. 

এই মরলইংরাজি বাক্যটির উল্টা খেউড় ইংরাজ অপরাধীরা৷ এইরূপে বলে-_“7 
0! 0০0০0] 0086 01016 01016 10 056 15261 15000, 9219 1৩: ৪ 000 

0? 1660 ৪00 & 010 0£ 0০০80০%, 

অনেক সময় সরল খেউডেরও উুপ্টা! খেউড় দেখা যায়, যথা-1915079 ! ০৪৪ 

0১০ ০০০০:০8 1 এই উল্টা খেউড়ের সরল খেউড় এইরূপ-_-4196 ! 7০98 

0১০০0172601” এর প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ “৬ 81085101966 006 001101087.১ 

উল্টা খেউড়ের গ্রথম সন্ধান পাই আমরা বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক 

খবিগণ এইগুলিকে “বর্ণ-বিপর্য়” নামে অভিহিত করতেন। এই “বর্ণ-বিপর্ধয়" 

ব। উন্টা খেউড় সহ বহু গ্লোক আমর! বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে পেয়ে থাকি। দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ মাজ একটি ক্লোক আমি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম £-- 

“বকাহসকৌ। শকুস্তিকাধ্হলগিতি বঞ্চতি। 
আহস্তি গভে পসো, নিগল্গলীতি ধারক ॥” 
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[ প্লোকটি শুরুষনূর্বেদ ২৩1২২ অস্থমেধ যজ্ঞে নিহত অশ্ব-সম্পর্কে উক্ত হয়েছে। 
শ্লোকটিতে, “গভে” রূপ একটি শব দেখা যায়। আসলে এ শবটি "গভে" 

নয়, উহার আসল রূপ “ভগে”। 'ভগে" শব ছারা এ যুগে স্ত্ীধোনি বুঝাতে]। 
অশ্লীলতা! বিধায় এ “ভগে” শবটি মন্ত্র উচ্চারণের সময় “গভে' বলিয়া 

উচ্চারিত হতো।। এই মন্ত্র একটি বাছুমন্্। অঙ্থের কতিত লিঙটি মন্্রপৃত 
করে বন্ধ্যা স্ত্রীগণ যোনির মধ্যে স্থাপন কবে মন্ত্র উচ্চারণ করলে না'কি তার! 

সহজেই সম্তানসম্ভব1 হতে পারতেন । ] 

এই নব খেউডের কতকগুলি 'আবার বিরূত ও কদর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা, 

স্বীলোক, ম্ধ প্রভৃতিকে অপরাধীরা বলে “মাল” এবং দেহকে এরা বলে 

০056 বা লাস। শব্ধমারকেই অপরাধীরা ৬1821155 কবে নেয় অর্থাৎ 

কি'ন! খেউড়ে পরিণত কবে। 

ত্বভাব ও মধ্যম-অপরাবীর] নিয়শ্রেণীর এবং অভ্যাস-অপরাধীর। উচ্চশ্রেণীব 

খেউড ব্যবহার করে। উচ্চশ্রেণীর খেউড় বা শ্গ্যাংকে ভাষার বিশ্দ্ধতার জন্য 

আমর। সঙ্কেত বা সাইফার প্রভৃতি বলে থাকি। শিক্ষিত অপরাধীর। বহুল 

পরিমাণে সাইফার ব! সাঙ্কেতিক শব্ধ ব্যবহার করে। এদের কেউ কেউ 

সাঙ্কেতিক ভাষ। সকল ভ্যানিসিং ইস্ক দ্বারা লিখে পরস্পর পরস্পরের সহিত 

পত্রালাপ করে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত পত্রের নির্দোষ ছত্রসমূহের মধ্যে অর্থাৎ 
প্রতি ছুই ছত্রের মধ্যদেশে ব। ফাকে ফাকে এই কালি দিয়ে পথক অপর আর 

একটি পত্রও লিখে রাখে। সাঙ্কেতিক শবগুলির প্রকতার্থ নিরূপণার্থে সকল 

দেশেই রাজ-সরকার ““সাইফার এক্সপার্ট” বা সঙ্কেতবিদ্ পণ্ডিত নিযুক্ত কবেন। 
[ ভিসাইফার করাব রীতি সম্বন্ধে পুস্তকের অন্ত খণ্ডে আলোচন! করবো] 

এদেশীয় ভাষ! সঙ্কেতের নমুন। হ্ববপ নিয়ে একটি লিপিকার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত 

করলাম। 

“জ্যেঠ। মহাশয়ের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে । মেজঙ্গেঠ৷ কাশীতে ব্রেক জানি 
করিবেন। চাচা আজ রওন। হইয়াছেন। তিনি বেলুড়ে নীঁমিবেন। টুপির 
নম্বর ৮৮১, কিন্ত গাড়ি পাঠাইবেন।” 

লিপিকাটির প্রকৃত পাঠ হইবে এইরূপঃ “জ্যেঠা মহাশয়” রাশভারী 
সন্তাস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যাহাতে ভারী ব| বেশি মাল [ আফিম ] াছে। “অপঘাত 
ত্যু হইয়াছে” অর্থাৎ পার্সেলটি শোচনীয় ভাবে পুলিশ ধরিয়াছে | “মেজজোঠা” 
--থে পার্থেলে মাঝারি ওজনের মাল মাছে; “ব্রেক জাণি করিবেদ” অর্থাৎ 
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উহ! এখন এ পর্যন্ত আমিবে। পরে আবার পাঠানোর বন্দোবস্ত হইবে। 

“চাঠা*-__ছোট পার্সেল। “টুপির নম্বর”.-_রেল কোম্পানির পুলিন্দার় দেওয়। 
নম্বর । 

নিযে অপর আর একটি লিপিকার কিছুট। অংশ তুলে দেওয়া হলে] “কাল! 

মিয়া! রন! হইয়াছে, লাল মিয়া শীগ্বই আসিবেন। এই ব্যাপারে হিসাব- 

নিকাশ যেন ঠিক থাকে । না হলে ওরা আমাকে গ্যাপ করে [খুজে বার 

করে ] “ট্যাপ” করবে” [ছুরি মারবে ]। 

ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে এইরূপ £ কাল মিয়া অর্থে আফিম বুঝায়। অর্থাৎ 
আফিম পাঠান হয়েছে । কোকেনের রঙ সাদা হয়ে থাকে । কিন্ত সাদ। মিয়। 

বলে কোন নাম নেই। এই কারণে কোকেনকে বল! হয় লাল মিয়া । অর্থাৎ 

কি'ন। কোকেন শীপ্রই সংগৃহীত হুইবে। ম্মাগলাররা অহিফেনকে যমুনা! এবং 

ম্যকে গঙ্গা বর্জে, কারণ যমুনার রং কালো এবং গঙ্গীর রং সাদা। ট্যাপ, 

করার প্ররুত অর্থ হচ্ছে ছুরি মারা। লিপিকাতে বল! হয়েছে যে টাকাকড়ির 

হিমাব যেন ঠিক থাকে | সময় মত দাম না৷ দিলে অপর ্মাগলারর। তাকে 

ছুরি মারতে পারে, ইত্যাদদি। এইরূপ ভাবে এদেশের অপরাধীর। পিস্তলকে 

বলে খোকী, গুলি বা টোটাকে বলে খাবার। রিভলভারকে এরা বলে ঘোড়া, 

ইত্যাদি। বিগত যুদ্ধের সময় এটযাত্রিন ট্যাবলেট কেবলমাত্র সামরিক বিভাগই 

ব্যবহার করত, দাধারণের নিকট উহা! থাক আইনতঃ অপরাধ হুতে|। এই 

কারণে ম্মাগলাররা ও চোরের এই ছুল্প্রাপ্য ওধধের নাম দিয়েছিল হলদে 

বড়ি। বলা বান্থল্য, এই ট্যাবলেটের রঙ হরিত্্ বর্ণের ছিল। 

অপরাধীরা! অনেক সময় উচচান্ধের সাহিত্যও স্থানটি করে থাকে। অপরাধীদের 

“ডাইরি” বা “রোজনামচা” লেখার কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে । অনেক 

অপরাধীকে কারাগারে ও হাতের দেওয়ালে বহুবিধ গান ও কবিত] কল বা 

ইটের টুকরা দিয়ে লিখতে দেখা! গেছে। অপরাধীদের অস্তনিহিত ভাবপ্রবণতার 

কারণে অপরাধীরা এইরূপ করে থাকে। অভ্যাস-অপরাধীদের পত্জালাপ 

প্রভৃতির মধ্যেও অনেক সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি কোন এক ঠগী 

অপরাধীর ভাষার মধ্যে একটি স্থন্দর শিশু-সাহিত্যের সন্ধান পাই। 

অপরাধীটিকে আমার নিকট আনা হলে, হঠাৎ সে আমাকে উদ্দেশ করে বলে 

উঠে পরভম নমস্কারম্ ধনক্ষোটিম্ মহারাজম্” | আমাকে অপরাধীটি এইভাবে 

সম্বোধন করায় আমি অবাক হয়ে জিজাস। করি, “এর মানে কি?” অপরাধীটি 
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তখন এর এইরূপ ব্যাখ্যা করে, “অর্থাৎ কি না হে ধরুফষোটির মহারাজ! 
তোমাকে আমি রস্ত। [ কলা] দিয়ে নমস্কার করছি” বেশ বুঝতে পারি 
অপরাধীটি আমাকে হন্থমান বলছে। ক্ষেপে উঠে আমি জিজ্ঞাসা করি-_“এ্য ! 
ভার মানে?” উত্তরে অপরাধীটি বলে, “বুঝতে পারলেন না, শুন্থন তবে বলি। 

ধহুফোটি হচ্ছে কিছ্িদ্ধ্যার সামার ক্যাপিটেল বা গ্রীক্ষকালীন রাজধানী । হিজ 
ম্যাজেইি হুগ্রীব দি গ্রেট, ছিজ, এক্সেলেদ্ি হস্থমান, এবং হিজ. রয়েল হাইনেল্ 

অঙ্গদকে নিয়ে এইখানে-” আমি এইবার তাকে থামতে বলে জিজাসা 

করি, “থাক কোথায় তুমি ?” “উত্তরে অপরাধীটি বলে, “এই যে আ্যাড্রে্ 
দিচ্ছি। আমার ঠিকান! হচ্ছেঃ দিশেহার1 পার্ক, আকাশ-পাতাল রোড । 
ফোন নম্বর--বড়বাজার ০০০০ [ডবল এ ডবল ও ]।" এরপর তার নাম 

জিজাস। করায় সে উত্তরে বলেছিল, 'সর্বনাম'। এইরূপ বাক্ালাপ হুতে 
অপরাধীদের অস্তণিহিত শিশুস্বলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও 
একটি চোরকে ধরে এনে জিজ্ঞাস করা হয়, “তোমার নাম কি? তুমি 

থাকো। কোথায় ?” উত্তরে সে বলে, “আজ্ঞে ছিচকে। বিচিকাট। গলিতে 

থাকি।” 

এই ধরনের উত্তর অপরাধীদের বেপরোয়া ভাব, ভাবপ্রৰণতা, শিশু-স্থুলভ 
ব্যবহার এবং নৈতিক অসাড়তার পরিচায়ক। অপরাধীদের সাধারণ সাহিত্য 
সম্বন্ধে বল! হলেো!। এইবার তার্দের উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে বল! যাক। 
সাধারণতঃ অভ্যান-অপরাধীর] এই সকল সাহিত্য রচনা করেছে। প্রাথমিক 
অপরাধীদের দ্বার। বিশেষ করে এই সকল সাহিত্য রচিত হয়। অপরাধ- 
সাহিত্য দ্বার! তার! তাদের অপস্পৃহার নিফাশন ঘটায় । শুধু তাই নয় ! অপরাধ- 
সাহিত্য কারারুদ্ধ থাকাকালীন তাদের নিঃসঙ্গ জীবনের়ও সাথী হয়। 

অপরাধীর। অনেক পময় উচ্চাঙ্গের সাহিত্য ছুটি করে থাকে। এদের 
অনেকেই কোন প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করে না। এমন কি অনেকে উচ্চ বা নিম্ন 
কোনও প্রকারের বিস্ভালয়েও গুবেশ করে নি। এদের অধিকাংশই লিখতে ব৷ 
পড়তেও জানে ন।। বর্তমান লিখন ব1 পঠন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এয়া অজ | কিন্ত 
এ সত্বেও এই নকল অপরাধী বহু চমৎকার চমৎকার গীত ও মন্ত্রাদি রচনা করে 
থাকে। বহুদিন পূর্বে কোনও এক পুলিশ অফিসার একটি চুরির তদস্ত ব্যপ- 
ঘ্বেশে জয়নগর থানার অন্তর্গত যণিরতট নামক গ্রামে যান। সেখানে কোনও 
এক পুরানো! চোরের বাটা থেকে নিয়লিখিত একটি তাঁলা"ভাঙ্গার মধ তিনি 
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উদ্ধার করেন। মন্্রটির মধো সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার সংহিশ্রণ দেখা ধায়। 
কথিত চোরটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে জানায় যেসে সেট! তার নিরক্ষর 

ওস্তানদের নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করে। অপরাধীটি অশিক্ষিত হলেও সে কিনতু 
কিছু লেখাপড়া গ্রামের পাঁঠশালে শিখেছিল। এই কারণে মন্ত্রটি সে এক 

টুকর! কাগজে টুকে রাখতে পেরেছে । তার বিশ্বাস মতে এই মন্ত্র পাঠে অতি 
সহজে ভালা ভাঙ। ব1 খুল। যায় এবং অর্থলাভ দ্বার। ভাগ্য প্রসন্ন হয়। এইরূপ 
বহু মন্ত্র আমি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করেছি। উহাদের একটি মা নিষ্বে 

লিপিবদ্ধ কর! হলে! | মস্ত্রটিতে তিনটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। বথাঁ_ 

(১) বাওলার সঙ্গে সংস্কত শব্দের সংমিশ্রণ, (২) তালা-চাবি খোলা জনিত 
শব্দের অনুরূপ শব্দ-বিন্যাস, (৩) দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি অথচ কুকর্মে 

তাদের নিকট থেকে সাহায্য প্রার্থনা | 

“অং ফট্ সাহা! অং ফট্ সাহা। অং ফট, ফট্ সাহ। 
কিং কট কিং কট কিং কটং কট কট কটং সাহা 

ধং যাহা! অং ষং অং তাহা পকেটং তট তট্ সাহ। 

মা কাশী দেহি টাক1 নোট কলিং তব্রিঙ হাতা 

স্বাং ভয় ভূতেষু মাং মাতাধু দীনেষু ফট. ফট. সাহা» 
উপরের গ্লেরকটিতে আমর] “পকেট এবং “নোট” রূপ দুইটি ইংরাছি 

শব্ধ পাই। ইহ ছাড় “কলিং”বূপ একটি বিদেশী শব্দের স্তায় একটি শব্ও 

দেখি। ইহা! কোন্ ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে তা৷ নির্ধারিত কর! ছুরূহ। বোধ 
হয় উক্ত শব্দটি কোনও একটি আদিম ভাষা থেকে নেওয়। হুয়েছে। স্বভাব- 

দুর্বৃত্ত জাতির লোকেরা এরূপ অনেক শব ব্যবহার করে। এছাড়া আরও 

একট! শব্দ লক্ষ্য করবার বিষয়। গ্লোকচিতে ““দবীনেযু” রূপ একটি শব্ব 

ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আরও বল! হয়েছে-_হে মা কালী, আমি দীন ও দরিজ 

এবং সেই হেতু আমার টাকার প্রয়োজন । অতএব, হে মা কালী, আমাকে 
ধনীর অর্থে ভাগ বসাতে সাহায্য করো! । 

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আমি বলেছি যে-_-*সকল দেশের অপরাধীদের ব্বভাব- 
চরিত মুজতঃ এক হলেও দেশ বিশেষের সানাঙিক্ক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, 

* এদেশে গ্রামাঞ্চলে কোনও কোণও গৃহস্থ বাটী-বাধন মন্্রকে চুরির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ মনে 

করে। বল! বাছজ্য যে ইহ কুসংস্কার প্রনত হয়ে থাকে । 
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ধর্ম-বিশ্বাম এবং আবহাওয়াও তাদের বহুল পরিমাণে প্রভাবাদ্বিত করে। এই 

বিশেষ ত্য উপয়ের স্লোকটির শব্দবিস্ঞাম থেকে বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। 

অপরের কষ্টার্জিত অর্থে ভাগ বসিয়ে কর্মালস জীবন-যাপন করার যে মনোবৃত্তি 

পৃথিবীর সকল অপরাধীদের মধ্যেই দেখে থাকি) মেই বিশেষ মনোবৃত্বির লদ্ধান 
আমর! উপরের ক্লোকটিতে দেখতে পাই । যুরোপের ন্তায় বন্ততান্ত্রিক দেশের অপ- 
য়াধীদ্দের মধ্যে যে আত্মনির্ভরতা আমর! দেখে থাকি, ক্লোকটির মধ্যে সেইরূপ 

আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-নির্ভরতার বিশেষ অভাব দেখ! যায়। গ্লোকটির রচগ্সিতাকে 

এ বিষয়ে নিজের উপর পুরাপুরি বিশ্বাস না রেখে মা কালীকে তাদের সাহায্যের 

অন্ত আহ্বান করতে দেখি। ভগবৎ-বিশ্বাসী গ্রামবাসীদের সন্নিধানে বাস 

করার জন্যেও অবশ্ত এইরূপ বিশ্বাস এদেশের কোনও কোনও অপরাধীদের মধ্যে 

এলেও আসতে পারে। লোকটির মধ্যে একটি বিশেষ সত্য লক্ষ্য করবার 

আছে। অপরাধীর! 'অপরাধ করা; তাদের একট জম্মগত অধিকার বলে মনে 
করে। এই কারণে তার! তাদের মন্ত্রেতম্ত্রে সহজ ভাবে ঈশ্বরকেও তাদের 

লাহায্যের ভন্ত আহ্বান করে থাকে । যাহ! যোক এই সকল মন্ত্রও গান থেকে 

দেশ-বিদেশের অপরাধীদের ম্বভাব-চরিত্রের সাদুষ্ঠ ও পার্থক্য সম্বদ্ধে অনেক কিছু 
জান! ঘায়। কলিকাতাবাসী একটি অপরাধী রচিত ছুইটি গান নিয়ে লিপিবদ্ধ 

করা হুলো। গীত ছুইটি দুইজন দেশবালী অপরাধী দ্বারা হাজত-ঘরে গীত 

হতে শোন। গিয়েছিল । . 
“মাতোয়াল! নন্দলাল1, মেরি চোর বাল। 

আরে-এ, জানসে কা পরোয়া মে-_ 

যব তকৃ তু রছে। হামেরা-না। 

মেরি পিয়ারা, মেরি পিয়ার) ॥ 

খান! দান! রেইশ করনা ছোড়ত. মে না ঘান।। 

তু হামেরি তৃহর হামা রঙমে তু, তু মে গান ॥ 
মেরি চোর বাল, মেরি মাতোয়ালা 

মন্দলালা, মেরি হামেল1-আ। 1৮ 

“দে! জাড়া যাওত চলি, লোটত আওত মে । 

তব তক্ তুহ না রহত উ বাত মে জানে-এ ॥” 
উপরের গান ছুইটিতে অপরাধীদের অন্তত্ভাব পরিফাররূণে পরিস্ফুট 
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হয়েছে। সত্যকার অপরাধী বোঝে শুধু খাওয়া-দাওয়া এবং ক্ষৃতি করা। 
স্থরা এবং নারী থাকে তাদের নিত্য নক্গী। প্রথম গীতটিতে আমর “হামেলা, 
ব্ূপ একটি শব্ধ পাই। হামেল! শবটির প্রকৃত অর্থ “হুল্লোড়” বা “অগিস” 
ধলেই মনে হয়। ম্বভাব, মধ্যম [ প্রকৃত ] এবং উৎকট অভ্যাস-অপরাধীরাই 
হল্লোড় ভালবামে। এই কারণে তাঁরা হ্বভাব এবং মধ্যম-বেস্তাদেরই পছনা করে 
বেশি। কারণ এই ধরণের বেস্তারাও হুল্লোড় পছন্দ করে। উহা তার৷ 

সানন্দে সহও করে। এই ধরণের অপরাধীরা যে কোনও নারীর নিকট এক- 

নিষ্ঠতা আশ! করে না, তা দ্বিতীয় গীতটিতে সম্যকরূপে বুঝা! যায় । গীতটিতে 
স্পষ্টই বলে দেওয়। হয়েছে-_““ছেজাড! [ দুশীত ] অর্থাৎ হু বছরের জন্যে আমার 
জেল [ মেয়াদ ] হয়েছে। জেল থেকে দু'বছর পর ফিরে তোমায় আমি দেখতে 

পাব না। সেই ব্ষিয় আমি ভালরূপেই জানি ।” স্বভাব, মধ্যম এবং শেষের 

দিকে [ উৎকট ]__-অভ্যাস-অপরাধীদদের মতবাদ কতকটা এই ধরনেরই হয়ে 
থাকে । এই সকল বিশেষ মতবাদ সর্বদেশের উৎকট অপরাধীদের মূল মতবাদ । 
আদিম মাহ্ষগোষ্ীর মতবাদও অনেকট। এই ধরণের হম্ত। মনের দিক থেকে 
আদিম মানুষের সঙ্গে [ প্রকৃত ] অপরাধীদের বহুল পরিমাণে মিল থাকে। 

কারণ আধুনিক অপরাধীরা তাদের পিতৃপুরুষ আদিম মাহষের মনের 
উত্তরাধিকারী । এ সম্বন্ধে পূর্ব পরিচ্ছেদগ্ুলিতে আলোচিত হয়েছে। এস্থলে 
উহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 

উপরের গান দুইটিতে হিন্দির সহিত কিছু কিছু বাংলারও মংশিশ্রণ দেখা 
যায়। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বল! যেতে পারে। আরবী এবং হিন্দির সংমিশ্রণে 

যেমন উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি কলকাতার বস্তিগুলিতে ছিন্দি এবং 
বাংলার সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ভাবার স্থ্টি হয়েছে । সাধারণতঃ বড় বড় শহরে 
অপরাধীরা এইরূপ ভাষায় কখোঁপকখন কয়ে। নমুনা ম্বরূপ এইরূপ বম্নেকটি 

বাক্য নিম্নে উধ্বত করা গেল। 

(১) আরে রহেন রহছেন। হাপনার নে বিয়ে আচ্ছা আছে ত? 
(২) হাপনি একটু লিচে ঠাড়িয়ে থাকেন, হাষি উপরে খোবর ভেজিয়ে দিচ্ছি। 

(৩) আরে রহেন রহেন! হামি ভি কেতন! থানাদার দেখিয়েছি । তুহয় জান তো! 
হামি আগে লিব। হামি সে তোকে জানসে মারিয়ে দিবে। (৪) বড়বাজারে 

নরিনবারু আইয়েছে, হামি সে খবর ভেঙিয়ে দিচ্ছি। (৫) কেন নেহি বাবুর 
কথা শুনছে! বাবুর কথ! নেহি শুনবে ত ধরিয়ে লিয়ে যাবে, এমন মার মারবে 
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যে মরিয়ে যাবে । (৬) তু শা! হেনে এয়েছিস? যা শা--তোর মির্জাপুরের 
মোড়ে। (৭) কহুত কা? কা কুরু, না মিলি-.। 

কলিকাতায় মিশ্রভাষ যেমন বাঙলা এবং হিন্দির সংমিশ্রণে তৈরি হয়, 
বোষ্ধের মিশ্রভাষ! তেমনি তৈবি হয় মারাঠ। এবং হিদ্দির সংমিশ্রণে । শিক্ষিত 
অপরাধীরা নিখিল ভারত বা আস্তঃগ্রাদেশিক অপকার্ষে পরস্পরের সহিত ভাষায় 
আদান-প্রদান করে ইংরাজির সাহায্যে এবং অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত অপরাধীর। 
অঙ্থরূপ কার্ষের জন্য সাহাষ্য নেয় [ ভাঙা ও মিষ্টি ] হিন্দির। এ থেকে আস্তঃ- 

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে ছিন্দির উপযোগিতা। এবং দাবী প্রমাণিত হয় বলে মনে করি। 

উপরের দ্বিতীয় গীতটিতে প্রচারিত মতবাদ অপরাধী মাত্রেরই মর্মকথ| । 
কারণ যুরোপীষ অপরাধীরা ও তাদের সাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ মতবাদ প্রকাশ 
করে। নিম্নের পদ্ঠান্থবাদটি এ বিষয়ে গ্রণিধানযোগ্য । মিঃ ডেভিড নিউগেটে 
একটি হস্তলিখিত পু্ক পাঁন। পুস্তকটিতে কোনও এক অপবাধী গ্লোকটি তার 
প্রিয়্তমার উদ্দেশে লিখে রেখেছিল। ঙ্লোকটির ভাবার্থ মাত্রনিয়ে লিপিবদ্ধ 

কর। হয়েছে। 

“খগো-_ও প্রিয়তম লুসি গ্রেআমার ! সাত বছরের তরে আমি চলিলাম 
তোমায় ছেড়ে। আর সকল মেয়ের। ঘেমন হয়ে থাকে তুমি যদি. হও তাদের 
মতই একজন মেয়ে, তা হলে হয়ত, হয়ত কেন? না ন। নিশ্চয়ই, তুমি আমার 

জন্তে ফেলবে দীর্ঘনিশ্বান আর মেই সঙ্গে কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রর কণাও 

এবং তারপর আমার বন্ধুদের মধে; থেকেই তুমি খু'জে নেবে, আমার মত একজন 
আযালফ্রেড গ্রেকে এবং তাকে তুমি আপন করে নেবে যেমন তুমি নিয়েছিলে 
আমাকে, কয় কসর আগে। ইতি--” 

কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক ভারতীয় অপরাধীর বাক্স তল্লাস করে 
আমিও একটি নোটবুক পাই। নোটবুকৃটিতে উদ্দভাষায় একটি কবিত1 লেখ! 
ছিল। সেই কবিতাটির সহিত উপরের ক্লোকটির তুলন1 করা চলে। উর্দূ 
ঞ্লোকটির হুবহু ভাবার্থ নিষ্বে তুলে দিলাম । 

প্্ আমি ফিরব এবং তোমার জন্তই ফিরব। তিনট। বছর দেখতে দেখতে 
কেটে'বাবে। কিন্ত ফিরে এসে আমি কি তোমায় দেখতে পাবে? ছয়ত পাব। 

ফিরে এসে তোমায় জামি দেখতে পাব। কিন্ত তোমায় খুঁজে পাব না। বুঝব 

এ পার্বতী সে পার্বতী নয় । আমি জানব আমার পার্বতী গত হয়েছে তিন বছর 

আগে । সেইদিন--বেধিন আমার জেল হয়েছিল্স | তোমার এ ছ্িতল কুঠি হতে 
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শ্বামি ফিরে এসে তোমায় খুঁজতে যাব। খু'জতে বাব সেই বশ্ডিতে । যেখানে 
তোমার সম্পে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলে1। ইতি তোমারই-_” 

সার] পৃথিবীতে অপরাধীর! নারীদের সম্বন্ধে নান! প্রকার উক্তি কঃরে 

থাকে। কোনও এক এ্যাঙলো। অপরাধী নারী সম্বন্ধে নিয়োক্তরূপ একটি 

উক্তি করেছিল। 

“নারীজাতির ভালবাস] এবং ইজ্জত জ্ঞানে আত্বীবান বেচারা হতভাগ্য 

পুরষদের মূর্থ ছাড়া আর কি-ই ব! বলা যেতে পারে !” 
এই মকল উক্তি থেকে একটি বিশেষ সম্য প্রমাণিত হয়। পূর্ব পরিচ্ছেদে 

আমি বলেছি, নারীর! সাধারণতঃ চোর হন না। নারীজাতি সাধারণ ভাবে 

চোর হুলে চোরের! তাদের সমব্যবসায়ীরূপে শা করত । সাহিত্যের মধ্য দিয়ে 

তাদের প্রতি এইরূপ স্লেষোক্তি তাহলে তারা কখনও করত ন1। 

নারীরাও এই সব শ্লেযোর্ক্তর ধথোচিত উত্তর দিয়ে থাকে। কোনও এক 

ঠগী অপরাধীর বাঙালী রক্ষিতার লেখা! একটি পত্রের এক জায়গায় এইরূপ লেখ! 

ছিল £ «পুরুষের একনিষ্ঠার অপর নাম অনস্তোপায়িত1।৮ অশর এক অপরাধী 

এইরূপ লিখে রেখেছিল-_“ভগবৎ ভক্তির 'নন্ত নাম অসহায়ত'। 

অপবাধী-সমাজের মেয়ের। এবং বিশেষ করে স্বভাব এবং মধ্যম-বেস্তার। 

অপরাধী পুরুষর্দের উত্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বদ্ধে সবিশেষ সচেতন। কিন্তু তা 
সত্বেও তাদের অস্তনিহিত নারীত্ব মাঝে মাঝে তার্দের ভালবেসে গোল বাধায়। 

অপরাধী পুরুষদের উক্তরূপ মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কোনও এক শিক্ষিতা-নারী 
নিয়োক্তরূপ একটি লিপিকা রচনা! করে। লেখিকা একজন এযাঙলে। ব্যেঙলো। 
নারী। 

«আমাদের এই পৃথিবী বটিকাগীড়িত সমুক্রের ন্থায়ই বিপদসম্থুন স্বান। 

নয় কি? মরীচিকা1 এবং হতাশ! ভাদের সমুদয় নিষ্টুরতা নিয়ে এখানে 

মান্নযকে নিয়ত কষ্ট দেয়। দৈবাৎ যর্দ আমি কখনও একবার কিছুক্ষণের জন্ত 

নখ ব! শাস্তি পাই, তা'হলে পর মুহূর্তেই এই স্থখ ও শান্তির মূল্য দিতে হয় 

তিক্ত চোখের জলে। পুরুষের ভালবাসায় ষেন কেহ কখনও বিশ্বাস ন৷ 

করে। তাদের কাছে প্রেম মানে সুযোগের পঘ্যবহার মাত্র। তোমার 

সম্মান, ধর্ম, পরিবার, সুখ-শান্তি এবং যৌবন তাদের জন্তে নিঃশেষে উৎসর্গ 
করেও তুমি ভাদের ধরে রাখতে পারবে না। পুরুষ এমনিই একপ্রকার জীর। 

তোমার এই দকল অমূল্য ভ্রব্যের বি/নময়ে তাঁর। তোমায় দেবে অবহেলা এবং 
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অবজ্ঞ!। শুধু তাই নয়। তারা খুঁজতে বের হবে তোমারই হ্থমুখ দিয়ে 
তোমার মত অপর আর একজন মূর্থ। নারীকে । তোমার (প্রতি ফিরে দেখার 
প্রয়োজনও তার আর তখন হবে ন11” 

উপরের উক্কিটি একজন সুরোপীয় ভাবাপক্জ নারীর হলেও উহাতে তিনি 
ভারতীয় মেয়েদেরও প্রাণের কথ! বলেছেন। অধিকাংশ স্বার্থত্যাগিনী ভারতীয় 
ললনারা প্রতিদিন এইভাবে ঠকে থাকেন। আমি আমার ম্বকীয় অভিজ্ঞত। 
থেকেই এ'কথা বলছি। ভারতীয় কবিরা কিন্তু অন্য কথখ। বলেন, যথা ঃ 

“আমারি বধূয়। আন বাড়ি যায় 
আমারই আ।ঙনা দিয় |, 

নাশাভাবে অপরাধ-সাহিত্যের বেশি নমুন। বর্তমান পুস্তকে উধব্ত করা 
সম্ভব নয়। মৎসংগৃহীত বিবিধ দেশী-বিদেশী অপরাধ-সাছিত্য এবং শিল্প ও 

চিত্রকল] অপরাধ-তত্বের একটি পৃথক খণ্ডে সন্নিবেশিত হবে। এক্ষেত্রে 

কেবলমাত্র মনস্তত্ব বুঝাবার প্রয়োজনে কয়েকটি নমুনা মাত্র উধ্বৃত কর! হুলে]। 
এক্ষণে কোনও এক এদেশী যুবক [ প্রাথমিক ] অপরাধীর রচনার কিয়দংশ নিয়ে 
উধব্ত করে বর্তমান পরিচ্ছেন্ব শেষ করব। এই রচনাটি প্রশ্নোত্তর দ্বারা লিখিত 

হয়েছে। উহার! সারাংশ মাত্র নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হলে|। 

“কয়েদী-জীবন দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, ঃ এ কথা অতীব যিথ্য। 
“জেল-জীবনকে সকল অবস্থাতেই দাসত্ব বল! যায় ন1।” 'অন্তায় কার্ষের জন্য 

কারারুদ্ধ হওয়ার একমাত্র অর্থ হচ্ছে দ্বাসত্ব-জীবন £ কারুর এইক্সপ ধারণ! 

ভুল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজনের পক্ষে অপর আর একজনের আজ্ঞাধীন হতে 
বাধ্য হওয়াকে দাসত্ব বল! হুয়। কিন্ত অপরের ইচ্ছাধীন না হয়েও নিজেরই 
কোনও ইচ্ছ। বা বৃত্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন হতে ঘে মানুষ বাধ্য হয় তাকে তুমি 
কি বলবে? বহু স্পৃহা বা ইচ্ছার উপর মানুষের নিজের কোনও হাত নেই। 

এইরূপ কোনও এক শক্তি ব৷ স্পৃহার বার! ষে মানুষের প্রতিটি কার্য নিশ়্স্ তরি 

হয়, সেই মানুষকে ধ্দি আমরা অপরাধী বলি তাহলে অপরাধী মাত্রেই ক্রীত- 
দাস। সে অপরের ক্রীতদাস না হোক, সে নিজের ক্রীতদাস। অপরাধীরা 
্রব্য অপহরণ করে, “সেই সকল ভ্রব্য সহজে পাবার জন্তে। অপরাধীদের 
মধ্যে কতকগুলি স্পৃহা! আছে; যথা লালসা, চৌর্য, স্পৃহা! ইত্যার্দি। এই 
স্পৃহা উপশমের জন্ত তার! চুরি করে। অর্থাৎ কিন! অপরাধীরা এই সকল 
স্পৃহা বা বৃত্তির ক্রীতদাস মাত্র। এই কারণে যারা অপরাধীকে তাদের 
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উক্তরূপ বৃত্তি বা! ইচ্ছার অধীনতা থেকে মুক্ত করে, অর্থাৎ ধারা অপরাধীদের 
চৌর্ধা দ কার্য থেকে নিরম্ত করে, তার! অপরাধীদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবন্ধ করে 
না, বরং তাদের ছুর্মনীয় বৃত্তি বা স্পৃহার অধীনতা৷ থেকে তারা তাদেরকে মুক্ত 
করে দেয়। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অপরাধীদের ক্রীতদাস বল! যায় না। 
বরং তাদের স্বাধীন মানুষ বল যায়। আমার মতে মানুষের উম বৃত্তি সমুদয়ের 
তাদের অধম বা স্থুল বৃত্তিগুলিয় উপর জয়যুক্ত হওয়ার নামই প্ররুত 
স্বাধীনতা । মানুষ ধখন তার ধারণ! অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা! সং ব| উত্তম বৃতি 
দ্বারা তার প্রতিটি কার্য সর্ব মবস্থাতেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে তখনই তাকে 

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন মান্য বলা ধায়। সত্যকার সতব্যক্কি মাত্রই জেলের ভিতর 
থাকলে৪ সে একজন স্বাধীন মান্থব। যে সকল মানুষ উচিত ও সংকার্ষের জন্ত 

ধন, সম্পত্তি বা জীবন দান করে এবং যে সকল ব্যক্তির কার্যাদি ভয়, অসুয়। 
এবং “্শবৃন্তি-আদির দ্বার নিয়স্ত্রিত হয় £ এই উভয় শ্রেণীর মান্থষের মধ্যে 

তুমি কাকে স্বাধীন বলবে? মনে রেখ, হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় কবরের মধ্যে 
থেকেও মীঞ্ছষ থাকতে পারে স্বাধীন । অপরদিকে সেই একই মানুষ রাজবেশে 

ভূষিত হয়ে রাজ প্রানাদে বাস করেও ভ্রীতদাঘের মতই জীবন যাপন করতে 
পারে।” 

উপরের উক্তিটি একজন অপরাধীর লেখনী থেকে বার হলেও উনি ভারতীয় 

দর্শনের মূল কথ! বলে গিয়েছেন । ঘর্দিও ভারতীয় উপনিধদের মত কোনও 
সতগ্রস্থ পড়ার স্থযোগ এর! কখনও পায় নি। 

উপরিউক্ত প্রশ্নোত্রগুলি কথিত অপরাধীটি তার অপরাঁধ-বিরাম অবস্থাতেই 

লিখেছে মনে হয় কারণ এইগুলির মধ্যে আমর! কিছুটা অনুতাপ এবং কিছুট। 
লখপ্রেরণারও সন্ধান পাই। এছাড়া অপরাধীটি ষে একজন অভ্যাস-অপরাধী 
এইসব প্রশ্রোত্তর হতে এও বুঝা ঘায়। তবে এইরূপ আত্মবিশ্নেধণ অপরাধীর! 
[ অপরাধ-বিরাম অবস্থাতেও ] কদাচিৎ করে থাকে। এইরূপ আত্মবিষ্লেষণ 
অধিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ হলে অপরাধ-বিজ্ঞানের অনেক ছুরহু সমস্যার সমাধান 
হত। 

এদেশের প্রকৃত অপরাধীদের নামগুলিও অভুতরপ হয়ে থাকে । এ নামের 

মধো একটি শিশুস্থলভ ভাবও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে $ ষথ। কিষনিয়া, মধনিয়া, 

্ষকিনীয়া, হন্মানিয়া, রহমনিয়। ইত্যাদি । 
প্রাথমিক অপরাধী ও গ্রুত অপরাধীদের দ্বারা রচিত কহুনীয়ার বচন- 
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বিজ্ঞাসের মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রাথমিক অপরাধীর। তাদের সাহিত্য লিপিবদ্ধ 
করে। কিন্তু গ্রকূত অপরাধীরা তাদের রচন। মুখে মুখে প্রচার করে। নিম্নে 
জনৈক জ্যাওলে! [ প্রাথমিক ) অপরাধীর খাতায় পাওয়া একটি রচনা৷ উধব্ভ 
করা হলে | 

“এ? উওম্যান অফ, মিক্সটিন ইজ আজ [৪১] মিসটিক আজ. এশিয়া | 
“এ উওম্যান অফ টোয়েটি ইজ, আযাজ, প্রাউড, আজ আমেরিকা । এ: 
উওম্যান অফ. টোয়েন্টি-ফাইভ ইজ, আযাজ, হট, আজ, আফ্রিক। এ' উওম্যান 
অফ থারটি [ ৩*] ইজ, আযাঞ, ইউনভ্ আপ [ 8560 4] আ্যাজ, ইয়োরোপ। 

এ" উওমান অফ. থারটি-ফাইড, ইজ আযাজ ইউস্লেম আযাজ অস্ট্রেলেসিয়]।' 
এবার নিয়ে প্রকত অপবাধীরের ছ্বাবা রচিত একটি কাহিনীর শেষাংশ 

উধবূত করলাম। এট সব কাহিনী [আড্ডাঘরে ] সর্দার! সাকরেদদের মনোবল 
অস্কু্ রাখার জন্ত সারমন্ রূপে প্রচার কবে। ইহ। বাকৃপ্রয়োগেরও [সাজেস্শন] 

কার্য করে। 

“তব্ পঞ্চায়েত বুড়বাক আধমীকে বললে,_-“আরে | মোডল তুহসে এক 
হাজার টন্কা কর্জ নিলে । তৃ* এ বাত কহো৷। লেকেন ইসকে৷ প্রমাণ 1ক 

আছে?' ইসমে ওহি বুডবাক আদমী শুনালে £ «এ বাত সাচ্চা না হোবে তো 
হাম ঘব পর লোটকে দেখবে কি মেরি একমাত্র পুত্র মর গিয়1। এহি কহকে 

বুড়বাক পঞ্চায়েত কে। লেকে আপন। ঘব ঘাধ। কিন্তু আপন! ঘর পর যাকে 
উনে দেখে কি আপন। পুত্র তে। মর গিয়া । তব, বুডবাক রোনে লাগে অউর 

কহে-হে। ভগবান! হাম তে। সাচ্চা বোলে থে। তি হামার লেড়ক। কাহে 

মবে। উদকো ডাকে'মে ভগবান উগবান তো হয! কোহি না এলে৷ | খোড়া 
বাদ আধার বনাকে বিজলী চমকাষে আপন ছ"াতিমে নখোনে খুন নিকালকে 
শয়তান মহারাঞ্জ উহ! আদে গেলে! আউব উনে বললো--“আরে | ভগবানকে! 
রাজ তো। কব খতম হলো৷। আভি তো৷ হামার রাজ চলছে। তু' কাহে সাচ্চা 
কহকে বোল! তৃছোর নিকট মোড়ল এক হাজার রুপেয়া কর্জ নিলো । তৃহকো 
ঝুটা বোলকে কহনে চাহি থে কি উনে তুদে দে” হাজার রুপেয়। কর্জ নিলে! । 
তব, ওহি বুড়বাক শেয়ান। বনকে 1ফন পঞ্চায়েতকে! পাশ গেলো, আউী বললে 
--ধন দৌগত ছিপানেকে বান্তে হামে ঝুট বলে ছিল। ওছি বাড়ে মেরি 
লেড়ক1 মরে। ওহি আদমী হাষসে দে] হাজার রূপেয়া কর্জ নিলে। আঁডি 
তো হাম সাচ্চা বোলে। মেরি লেড়ক। আভি জিন্দা হোবে। তব পঞ্চায়েত 
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কো লাখ ওহি বুড়বাক আপন! খরমে লোটে আউর দেখে কি উনকো পুত্র জিন্দা 
হয়ে গিছে। তব, পঞ্চায়েত কো হুকুমৎ' মে মোভল'কে উসকো। ঝুট মুট 
দে।'ছাজার রূপেয়ে দিতে হলে! । 

[ অপরাধ শিল্প ] 

অপরাধ-শিল্প এবং অপরাধ চিত্র অপরাধ-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখ্য পরিচ্ছেদ। 
পকেট মার'রা বোতল 'ভাঙ| কাচের সাহা এমন হুন্দর ভাবে ছুরি ব৷ খুর 
তৈরী করে যে, তাতে দাভি পর্যন্ত কামানে। যাত্ন। রেজার ব্লেডের প্রচলনের 
পূর্বে পকেট ও জেব কাটতে ওরা এ কাচের ছুরি ব্যবহার করতে! হাউস 

ব্রেকি$ ইন্ছসট্ মেণ্ট বা ভাঙন যন্ত্রপাতি গুলির নক্স1 ঠ৬রী ও উহাদের নির্মাণ 
কৌশলের মধ্যে এর! অদ্ভুত শিল্প জ্ঞানের পরিচয় দেয়। চোরের! তালা 
গুলি কায়দায় ভেঙে কি'ব! উহ! ল্যাম্প দ্বায়া গরম করে বা এ্যাপিড, দ্বার! 
গলিয়ে, করাত দিযে কেটে বালৌহ দণ্ড দ্বার ভেঙে বা কিছু দ্বারা নেড়ে ওগুলে 

খুলে। কিন্তু ওদের একজনের আবিষ্কৃত লকগার্ড দ্বার তাল। আবৃত থাকলে উহ 
সহজে ভাঙ। বা খুলা যায় না। অপরাধ*দের তাল! সিন্দুক ও ছিবাল ভাঙার 

ঘস্থপাতিগুলি স্ঘন্ধে পুস্তকের ছিতীয় খণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হবে। 

কোনও এক কর্মকার অভ্যাস দ্বারা অপরাধী হয়। অপরাধ বিরামের সময় তার 
সে জন্ত গ্রাস অনুতাপ হতো । এই অবস্থায় গুহস্থদদের উপকারের গন্ত সে এমন 

একটি তাল। নির্মান করে ঘা চতুর চোরেরাও ভাঙতে পারতে। না । 

এইরূপ অপরাধ শিল্প ব্যতীত তাদের অঙ্কিত অপরাধ-চিত্রও দেখা যায়। এই 

নব চিত্র অপরাধীর] কয়না বা৷ ইটের টুকরোর সাহায্যে খেয়াল মত জেলের 

ছিবালে হাজত ব। লক-আপ এর গায়ে প্রায়ই এ কেছে। 
টিন্ছ পেপারের সাহায্যে এইরূপ বু অপরাধ-চি্ আমি সংগ্রহ করেছি। 

স্থানাভাবে সবগুলি উত্ব্ত করা হলো! ন1। দৃষটাত্তস্বরূপ একটি মাত্র চিত্ত 

বর্তমান পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হলো! । এই পাখীর ছবিটির নাম দিয়েছি 

গতিশীল পক্ষী ব৷ ভায়োনমিক বার্ড। এই চিত্রটি অপরাধীদের অব্যবস্থিত 

চিত্তের পরিচয় দেয়। 



ক 

৪৮৩ অপরাধ-তত্ব 

দ্বার! কিংব। তাদের নির্দেশে সই বু সংখ্যক ভাঙন যন্ত্রপাতি, 

২. হুল 
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সি'দকাটি, দির মই, কপিকল ও ভ্ত্িকণ্টক যুক্ত মই, উপরে উঠবার জন্ত রবার 

ব৷ চামড়। আবৃত শিকল, তার ব1 শিক কাটা কল, গবাক্ষের রড. বাকানোর যষ্্ 

বিবিধ বোরিও ইনট্র,ষেপ্ট, বিবিধ প্রকার তুরপুন, করাত, লৌহ কক, জ্যাক, 
মোটরের টায়ার ফাটানোর পেরেক ঘুক্ত বল, শ্বর্ণমন্ত পিতণের বাট ও বালা, 

ইত্যাদি, মদ চোলাই এর যন্ত্র এবং কোল্ড 'পাইপ আদি সংগ্রহ করে তাদের 

বৈজ্ঞানিক গন্থায় শ্রেণী বিভাগ করে কেন্দ্রীয় গোষেন্দা ট্রেনিঙ কলেজের মতন 

মিউজিয়মে আমি সাজিয়ে রেখেছি । ভারতের সুগঠিত ক্রাইম মিউজিয়মগুলি 
আমিই আমার সংগৃহীত কয়েক শত ভ্রবোব সাহায্যে সর্ব গ্রধর্মস্থাপন করি | ] 

উপরের চিন্রটি গ্রাথমিক অপরাধীদের ছ্বারা অস্কিত হয়েছে। তাই ওটির 
সহিত নিরাপরাধী চিত্র-শিল্পিদের আক] ছবির সাদৃশ্ত আছে। তা সত্বেও ওই 

অপরাধীর দোছুলামান অব্যবন্থ মনের পরিচয় ওতে আছে। কিন্ধ-শ্বভাব আরি- 
মনোভাবী অপরাধীর আক] চিত্রের মহিত আদি মানুষদের পর্বত গহাতে 

আকা চিত্তের সাদৃষ্ থাকে । কারণ, তাদের দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে 
আদি মান্ষের মত ছয়। ভাই তাঁর! ওদের চিত্রে বক্ররেখ! ঘেরা! কপাল ও 
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নাকের উপর অধিক প্রাধান্ত দেয়। মাথার কেশও তারা গুচ্ছাকারে না দেখে 
ক্ষীণ বক্ক রেখাকারে দেখে। পূর্ব পৃষ্ঠায় নব্য প্রস্তর যুগের ছুইটি এবং 
বর্তমান মানুষের একটি মুখোসের চির উধব্ত কর! হলে! । 

১ মং চিত্রের মুখোসে শুধু কপাল ও নাক হুম্পষ্ট। শিশুর চস্ছতে ওটাই 
নিখুঁত মাষ। ২নং চিত্রে প্রন্তর যুগের একটি মানুষকে তাদের দৃষ্টিতে ফুটানো 

হয়েছে । [পৃঃ ত্ঃ ]৩ নং চিত্বে এষুগের মানুষের ওষ্ঠাংশ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত । 
ছোট শিশুর দৃষ্টিতে এট! ঠিক মানুষ নয়। আর্দি যুগের বয়স্ক মানুষের দৃষ্টি ও 
সভ্য মানব শিশুদের দৃষ্টি কম বেশী সমতুল। 

কারাগারের ও হাঙ্গত ঘরের দ্বিবালে অপরাধীরা। ইটের ট্করা! ও কয়ল 
আদির ছার! বনু চিত্র ও নক্সা! কে । ওই গুলির স্বরূপ থেকে এদের শ্রেণী ও 
উপশ্রেণী, গ্রকৃতি, স্বভাব এবং অপস্পৃহার পরিমাপ বুঝা যায়। 

গৃহস্থরাঞ্, অপরাধীদের মত বছ অপরাধ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অসহায় 
অজ্ঞ ব্যক্তিদের ওলাই চণ্ডীর [ কলের! ও বসস্ত নিারণে ] উপাসনা এবং ব্যাস 
দেবত। “দক্ষিণ রায়ের” পূজার মত চোরেদের হাত থেকে রক্ষ! পেতে বহু বাড়ী- 
বাধা মন্ত্রা্দিও ওরা হৃষ্টি করেছে । এইগুলি সংগ্রহ করলেও স্থানাভাবে উল্লেখিত 
হলো না। গৃহস্থদের সষ্ট নিম্নোক্ত প্রবাদ-সাহিত্য বিজ্ঞান ভিত্তিক হওয়ায় 
কয়েকটি এখানে উধব্ত করলাম । 

“চোরে কামারে দেখা নেই। সি'দ মোহনায় চুরি।” 
চোর ভোর রাত্রে [ প্রথামত ] সি'ছুর মাখানে। গামছা, পাঁচটি সিক। মুদ্রা 

কামারশালার বদ্ধ ছুয়ারের স্মুখে রেখে যায়। প্রত্যুষে কামার ওগুলি গ্রহণ 

করে একটি লৌহ সি'দকাটি তৈরী করে রাত্রে ওখানে রেখে গৃহে ফেরে। গভীর 

রাত্রে চোর এসে এ পিদকাটি উঠিয়ে নেয়। এই লেনদেন সত্বেও ওদের 

পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ নেই । তাই বিপাকে পড়লেও কেহ কাউকে সনাক্ত 

করতে পারে না। 

“চোরের এক পাপ ও গৃহন্ছের সাত পাপ।” “চোরের সাত 

দিন আর গৃহন্ছের একদিন। 
“স্তাকর। মায়ের কানের সোন। চুরি করে ঃ পুশ বাপের কাছ থেকে ও ঘুষ 

নেয়।” ছাগল ঘাস খায় নাঃ পুলিশ ঘুষ খায় না। একথা কেউ বিশ্বাস 

করবে না।” 

তাৎপর্য চোর চুরি করে মা একবার পাপ করলে! । কিন্তু ভাঙে গৃহস্থ 
৬৩১ 
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নির্দোবী বহু জনকে সন্দেহ করে বছ পাপে পাপী। চোর বছবার চুরি করলেও 
একদিন সে ধরা পর্ঠবেই। সেইফিন গৃহস্থের হাতে তার ছুর্গতির একশেষ 
হবে। 

(১) চোরের মায়ের কানা! (২) চোরের মার বড় মার (৩) চোরের মন বৌচকার 
দিকে। (৪) চোরের দেখ! পুই আদাডে (4) চোরের উপর রাগ করে তৃয়ে 
ভাত খাওয়া (৬) চোরের উপর বাটপাড়ী (৭) ডাকাতের জিরগা হাক £ 

চৌকীদারের হাক ডাক (০) ডানপিঠের মরণ মগভালে (৯) চোর। ন শুনে 
ধর্মের কাহিনী (১০) চুরি বিষ্তা। বড় বিষ্কা £ যদি ন পড়ে ধর! (১১) বর্ণ চোর! 
আম ঠগী বাবুর নাম (১২) মনের শয়তান বড় শয়তান (১৩) যেই রক্ষক সেই 
ভক্ষক (১৪) শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাঞুলি (১৫) ধর্মের কল বাতাসে নড়ে 

(১৯) চোরকে বলে চুরি করতে ঃ গৃহস্থকে বলে সাবধান হতে (১৭) বরের 

ঘরের পিসি : কনের ঘরের মাসী (১-) তোর বাড়ীতে মামল। ঢুকুক (১৯) 
মরার বাড়া গাল নেই (২*) সাবধানের মার নেই (২১) সাত চড়ে রা' নেই। 
(২২) দৈত্য কুলেও গ্রহলাদ জন্মায় । (২৩) যার জন্মে করি চুরি মেই বলে চোর | 
(২৪) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। 

উপরোক্ত বিভিন্ন যুগের প্রবাদ বাক্যগুলি তৎ তৎ কালের জনগণের অপরাধ- 

তত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার পরিচয় বহন করে। | 
সভ্য মান্থষের মধ্যে অপরাধীদের সম্বন্ধে একটি দুর্বলতা আছে। তাই 

তাদের ভাষায় প্রায়ই অপরাধ? সম্পকিত উক্তি থাকে । নিম্নের দৃষ্টাস্তগুলি থেকে 
হক্তব্য বিষয় বুঝ। যাবে। 

“ওমব ছেঁদো! কথায় মারো গুল। “দাদা! এসব ভাবের ঘরে চুরি। 

বাতাসার হরির লুঠ । এযাসেদ্িলিতে-_-অপোর্জসেন বোদ্ার্ডেভ। উননরেগে 

বা হেসে খুন। ব্যবসায়েতে দারুণ [ চোট ] মার থেলেো৷। বাবা, এতো দাম। 

এ যে দিনে ডাকাতি । ওকে লটকাও। [ঝুলাও] প্রস্তাবটি ম্ম্যাসড্ | 
পিশ টক র্যাপচার্ড। স্ভাট ইন্থ কিলড.। ভায়লেণলি অপোন্জভ্। কথার 

চাবুক | খরচ। করে ঠকে গেলাম । বন্ধুব বাটিতে হামলা করবো । ওর 

বক্তৃতা তোপে ওড়াবো। মার দিয়া কেন! [ উল্লাস ধ্বনি ]। 

“উপবানী রেখে! ন! দেহরে। দেহ যাচায় তাকে ত1দেধে। এমন কি 

প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উহার কোষ অন্কোধ ষ1 চায় তাও তাকে দিতে হবে। 

যে মুহূর্ত তুমি উপভোগ করবে না, সেই মুহূর্তেই সেটি তোমার কাছে 
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হারিয়ে বাবে। এই পৃথিবীতে এক পুরুষের ভূল পরবর্তী পুরুষ ভোগ 
কুরে।, 

ব্যবসায়ীর নরম £ জমিঘবারীর গরম। ইমারতীর মেরামতি £ জমিদারীর 
মাল গুজরাতী। 

[ রাজনীতিকর! সমস্তার দমাধানের বিষয় বলে না, বরং মুলধনরূপে ওগুলি 
জিইয়ে রাখার তারা পক্ষপাতী । ] 

প্রঅহ প্রত্যুষে আমাদের ওই একটিই প্রার্থনা | হে করুণাময়। করুণ! 
করে তুমি করুণ করে! না। 

তোমাদের পক্ষে বা ভালো, আমাদের পক্ষে তা ভালো নয়। তোমরা 
আমাদের পত্নীকে উন্নত করলে আমরা বুঝি ঘষে ট্যাক্স বাড়বে। সাধ্যাতীত 
ওই ট্যাক্স এক মাত্র কালোবাজারীরা'ই দিতে পারে। ভাই বারে বারে আমাদের 

বাস্ভভিটা ত্যাগ কও হয়। ভয় পিছন পিছন আবার ওখানেও না তোমর! 

যাঁও। তোমর] মেটে রাস্তা তৈরী করলে ওই পথে গুগ্ডারা ও পুলিশ আসমে। 

ওদের দৌরাত্যে গাছে একটা ফল পর্যন্ত থাকে না। ওই পথ পিচের হুলে 

মোটর ডাকাতি আরম্ভ হয়। গ্রামের ভ্রব্য অন্তর যাওয়ায় ভ্রব্য মূল্য বাড়ে। 
পথের অভাবে জল কাদা ভেঙে কষ্ট করে এতো দিনওরা আসে নি। অন্তদিকে-- 

অভ্যন্ত থাকায় কষ্ট আমাদের নিকট কষ্টই নয়। এতোদিন আমাদের শাস্তি 

ও নিরাপত। অক্ষুন্ন ছিল। [ গুগ্াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদেরও গুপ্ত 

হতে হয়েছে। ] 
“আমাদের পকেট কটিবার জন্য তোমাদের কাউকে আমর] ভোট দিই নি। 

উন্নতির নামে তোমরা ট্যাপ বাড়িয়ে কর্মচারীর মাইনে বাড়াও। কিন্ত--ট্যক্স 

ঘাতাদের পুত্রের তোমরা একটা চাকরিও ধাও না। তাই আমর! ছিনতাই ও 

ডাকাতি করি। আয়ের ব্যবস্থা না করলে ট্যাক্স কোথ! থেকে দেবো। বরং 

উন্নয়নের অর্থে তোমরা! মোদের লগে ফ্যাকটরী বানাও না৷ কেন? ছুশো টাক! 

আয় থেকে ছুশে। টাক! ট্যাক্স দেওয়া সম্ভব নয়। গরীবি হটানে। অর্থে নিশ্চয়ই 
গরীব ভাড়ানো৷ নয়। তার চাইতে মোদের সব কিছু নিয়ে আমাদের অন্ন বস্বের 
ভার নাও। কিন্ত সেই সাহুসও তে। তোমাদের মেই। [ জনৈক দৈব অপরাধীর 
খাতা হতে উধব্ত। ] 
“অসহায় গুলি ছোড়ে অসহায় মরে। এটি উপলব্ধি করে ওদের ক্ষম। 

করে। |” “যেখানে বিয়ে করবে নেখানে প্রেম করবে না। যেখানে প্রেম 
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করবে সেখানে বিয়ে করবে না|” “ওপরের লোককে টেনে নীচে না নাঙিয়ে 

[ সমতার জন্ত] নীচের লোককে ঠেলে উপরে তোলে।।” “ট্টল কণ্ট্লারকে 
ফিসারী এক্সপার্ট এবং ফিসারী এক্সপার্টকে ট্টিল কণ্টেশীলার কর। ক্ষতিকর। 

বিঃ জ্ঃ--রোগী নারীরা অচেতন মন উজাড় করে অঙ্লীল গালিগালাজ 

করলে তাকে আমর] ভূতে পাওয়া [ 085588580 ] বলি। বিস্ত ওই রোগে 

তার! দেব দেবী সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের কথা বললে তাকে আমরা ভর হওয়া 

[1751:50 ] বলি। যুলতঃ ওগুলি থাকে প্রদ্দমিত যৌনম্পৃহ। সন্ভৃত এক 
গ্রকার হিষ্রিয়া রোগ । তাই পুরুষকে পেত্বীতে এবং নারীদের [ বিধবাদের বেশী] 

ভূতে পায়। [ব্রাঙ্গনীদের ব্রহ্ম দৈত্য ] 

[ ভূত ঝাডার মন্ত্রে হু অঙ্গীল শব্ধ থাকে। তাই রোঝাদের ঝাভ ফুক 

মন্ত্রের অঙ্লীল শব্ধ শুনে যৌন-রোগিনী নিরাময় হয়| অন্যমনন্কর] অন্ত শব ন। 

শুনতে পেলেও বা উহ তার! অগ্রাহ্থ করলেও দুরের অঙ্সীল শব্দ ন্মেলিঙ সপ্টের 
ভ্রাপের মত তাদেরকে সজাগ করে । ] 

কিছু সাহিত্যিক তাদের পাত্রপান্্রীদের দ্বারা বহু অপরাধ করালেও ওগুলিকে, 
সমর্থন না করে গ্রন্থে নিন্দা করেছেন। অন্ত সাহিত্যিক পাত্রপাত্রীদের ছার অঘন্ 

অপরাধ করিয়ে অলীক যুক্তি তর্ক দ্বার] ওগুলিকে সমর্থন করে থাকেন। অন্যের! 
সাবধানে অপরাধম্পৃহাকে দূরে রেখে শুধু নীতিবোধের বিষয় বলেছেন। 
[ সাহিত্যে অপরাধ সম্পকাত গবেষণার একটি ক্ষেত্র আছে। ] কিছু সাহিত্যিক 
যে সমস্যা সমাজে নেই তাই এদেশে আমদানী করেন । প্রত্যেক কাহিনীর একটা 
প্রতিপাগ্ঠ বিষয় থাকা উচিত। সমস্যার বিষয় বললে তার সমাধানের উপায়ও 

বলে দিতে হবে। 

কিছু চষ্ট শক্তিশালী সাহিত্যিক অর্থের বিনিময়ে গোপনে বে-নামীতে ছুষ্ট 

প্রকাশকদের পর্ণোগ্রাফিক লিটারেচার লিখে দেন। এগুলি গোপনে পড়ে 
উঠতি বয়সী তরুণর্দের উত্তেজনায় জর এসে গ্রেছে। তবে [মানসিক] 

ইমপোটেন্দী চিকিৎসায় এগুলি ভাক্তার'রা ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই। 

[ এই শহরে কিছু অন্গীল “বু ফিলিমও গোপনে দেখানে! হয়। ] 
রুচিহীনতা৷ ও অঙ্গীলতায় প্রভেদে আছে | প্রথমটিতে পুস্তকুটির বিরুদ্ধে 

[ প্রোসক্তাইব করে ] এবং দ্বিতীয়টিতে লেখকের বিরুদ্ধে [মামল! করে ] 

ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়। কিছু ব্যক্তি বলেন টু কিল এ বুক ইজ মোর ভ্ভান 
কিলিগ এ ম্যান। অন্তরা বলেন যে 'গ্রুসটিটিউসন অফ পেন ইজ ওয়ার্ট ভান 
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দি প্রসটিটিউসন অফ বড়ি। অধুনা বাইরে র" [1২£%% ] যেটিরিয়ালের 
প্রাচূর্ষের জন্ত বই পড়ে কেউ বকে না। এ বিষয়ে “সেন্স অফ আনড্রেসিং 
এবং লাইনদ অফ ভালগারিটি বিবেচ্য। দেখতে হবে এইগুলিকে কি ভাবে 
[ কতো! লোকে ] গ্রহণ করছে। লাইট এণ্ড মেডে আক সম্পূর্ণ নগ্ন নারী 
মৃতি একটি উৎকৃষ্ট আর্ট । কিন্তু বিবস্থা! নারীর দেহে গহন] ব। তার পায়ে মোজ। 
থাকলে উহ] অঙ্লীল ছবি। 

উলঙ্গ পুরুষদ্নের গলায় রুত্তাক্ষের মাল! ও হাতে রুদ্রাক্ষের বালা থাকলে 
উনি নাধুনাবা। ওই ক্ষেত্রে শুধু লেঙোট থাকলে তিনি কুস্তিগীর পালোয়ান। 
কিন্তু এক পায়ে অর্ধ প্যান্ট পরিহিত নগ্র পুকষের চিত্র অশ্লীল। এইগুলিতে 
জনগণের সংস্কার ও ভাখন। প্রতিফলিত হওয়ায় উহার। ভিন্ন ভিন্ন অর্থবহু। 

বহু ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের স্বকীয় স্বভাব চরিত্র ও মানসিক ইচ্ছা তাদের 
প্রণীত সান্ধিবকা প্রতিফলিত হয়। 

যুদ্ধের সয় ও মহাদ্াঙ্গাকালে উত্তেজনায় অপরাধীদের, হত্যাকারীদের ও 
'ত্মহস্তারক্দের সংখ্য। বৃদ্ধি হতে দেখা গিয়েছে । 

একবিংশ অধ্যায় 

॥ অপরাধ দর্শন ॥ 

অপরাধী জীবন পেকে সভ্য নিরাপরাধী জীবনে উঠার কালে এবং নিরপরাধী 

থেকে অপরাধী জীবনে নামার কালে অপরাধীর! তাদের উঠানামার স্তর মত 

অপরাধ-দর্শন স্থ্ করে। এতে কিছু কিছু পারভারসিটি তথ! বিকৃত মানসিকতার 

পরিচয়ও পায়] যায়। অপরাধ-দর্শনের মধ্যে অপরাধী হওয়া কারণেরও 

সন্ধান মিলবে। ওদের বিবিধ রূপ চিস্ত। ধারার সছিত পরিচিত ছলে ওদেরকে 
চিকিৎসার দ্বারা সহজে নিরাময় কর! যায়। 

অপরাধীদের নিজদ্ব দর্শনের নাম অপরাধ-দশন | বাকৃ-প্রয়োগ বা! উপদেশাদির 
দ্বার! তাদের এই দর্শন ষে ভূল তা প্রমাণ না করলে অপরাধীদের নিরপরাধ 

করা অনভ্ভব। এই কারণে অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধ-দর্শন সম্বন্ধে 
অভিহিত হওয়া উচিত। 
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অপরাধ-দর্শনের মধ্যে আমরা অন্থতাপ ও লজ্জার অভাব এবং নৈতিক 
অসাড়তার আধিক্য দেখে থাকি । অপরাধীদের বিভিন্ন উক্তি থেকে অপরাধ" 

দর্শন সংগৃহীত হয়েছে। অপরাধীর! লাধারণতঃ অপরাধসমূহ অস্বীকার করে, 
কিংবা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা তার্দের অপকর্ম সমূহকে সমর্থন করে। অপরাধ 
তাদের কাছে থাকে একটা অধিকারের সাখিল। প্ররুত অপরাধীদের দর্শন 
এইরূপই হয়ে থাকে । অপর দিকে সমাজ ৰ৷ রাষ্ট্র তার অপকর্মের জন্ত তাকে 
শাস্তি দিলেও সে ছুঃখিত হয় না। তার মতে তার যেমন চুরি করত্বার অধিকার 

আছে, গৃহস্থদেরও তেমনি এই চুরির জন্য তাকে শান্তি দিবার অধিকার মাছে 
অবশ্ঠ ঘর্দি তাকে তারা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে তাদের মনোবৃতি 

যুদ্ধরত সৈনিকদের মতই হয়ে থাকে। উভয় পক্ষীয় সৈন্তরা কেহ কাহারও 
উপর বিরাগ রাখে না, কিন্ত তবুও তারা৷ এজন্য জীবনপণ করে। কারণ, 

যুদ্ধ যুদ্ধমাত্র!। ভারতীয় অপরাধীদ্দের মতে নিজেদের দলের লোকের প্রতি 
কোনও রূপ অপরাধ করলে তা অপরাধের পর্যায়ে পডে। কিন্তু এই অপরাধ 

ধনী গৃহস্থ্দের বিরুদ্ধে করলে ত1 অপরাধ হয় ন|। 

অপরাধীদের এই' বিশেষ মনোবৃত্তির গ্রমাপন্বরূপ নিয়ে অপরাধীদের বিবিধ 

প্রকার উক্তি এবং লিখনসমূহ উধব্ত কর! হলে । 

“বুদ্ধিন্রশের জন্তই আমরা ধরা পড়ি। অপর নকলের মনত আমিও একজন 
নির্বোধ। তাই আঁমাকেও কারাগারে নিন্ষিপ্ত হতে হ'য়েছে। এই উক্তিটি 

কোনও এক যুরোপীয় অপরাধী কারাগৃহের গাত্রে লিখে রেখেছিল । “আমি 

ভিন্ন প্রকৃতির মান্য নই ২ ঈশ্বরের ইহা অভিপ্রেত হলে তিনি আমাকে ভিন্ন 
প্রকৃতির মান্গষই করতেন” গোর সাহেবের এই উক্তির অনুরূপ উক্তি 

অপরাধ-দর্শনের মধ্যেও দেখ! যায়। কোনও এক অপরাধী আমার নিকট 

এইরপ বলেছিল, “ষে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে [ অপকর্মের জঞ্ত ) এই কুকাজের 

লালস! [ অপরাধ-স্পৃহ! ] দ্রিয়েছেন সেই ঈশ্বরই আমাদের হাজতে পুরবার 

অধিকার গৃহের দিয়েছেন । স্থতরাং দাহ! এজন্য ছুঃখ করবার কি আছে 1?” 
কোনও এক ফরাসী ডাকাত ফামি মঞ্চের উপর দীড়িয়ে এট্কূপ উক্তি করে। 
--“আমি একজন নির্দোষ বলে নিজেকে মনে করি। কারগ আমি কখনও 

গরিবের দ্রব্য অপহরণ করিনি। আমি কেবল ধনীর বাড়তি সম্পদের ভাগ 

নিয়েছি মাত্র। ডাকাতের উপর ডাকাত এই ধনীদের ভ্রব্য অপহরণের মধ্যে 
আমি কোনরূপ দোষ দেখিনি।” অপর এক অপরাধী ফাসির সময় বলে 



অপরাধ বর্শন ৪৮৭ 

উঠে, “আমর! গরীব অসহায় অপরাধী । তাই আমাদের ফানি হবে কিন্ত যে সব 
নেতা অন্ত দিক দিয়ে আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী তাদের ফামি দেবে কে?” 

“আইন গরিবের জন্য, উহা৷ ধনীর জন্ত নয়*। কোনও এক ইংরাজ অপরাধী 
পাচিলের গায়ে এই বাক্যটি লিখে রেখেছিল। নিয়ে অপরাধীন্বের আরও 
কয়েকটি লিখন ও উক্তি উব্ত কর! হলে! | বলা বাহুন্য, এদের সব কয়জনই 
অভ্যাস-অপরাধীই। “আইনজীবি এবং ব্যবসায়ীরা যে রীতিতে গরিব মুর্খ 

ব্যজিদের অর্থা্দি অপহরণ করে আমর। জনসাধারণের বর্বনাশ সেই রীতিতে 
করিনা। এইজন্ই কি আমরা অপরাধী ?” “জগতের ই অংশ পুণা কাজ 

প্রকারাস্তরে ভীরুতাস্থচক পাপ কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।” “বাকৃচাতুর্য 
সহকারে উপকারের ভাণ করে "অপরের অপকার কর। অপেক্ষ। সোজাস্থজি তাকে 

আঘাত ছানার মধ্যে ঢের বেশি পুণ্য আছে।” “আমি আমার অপকার্ষের জন্য 

গর্ব অন্ন করি। তাই আমি কখনও সামান্ত অর্থের জন্ত চুরি করি না।” 
“আমার মতে পৃথিবীতে ছুই প্রকারের স্থবিচার আছে ; যথা! £ স্বভাব-ন্থবিচার 
এবং কৃত্রিম স্থবিচার | ধনীর অর্থ অপহরণ করে যর্দি কেউ দরিজ্র পড়খীদের খাস্ত- 

সংস্থান করে দেয় তাহলে তাকে বলা যায় ত্বভাব-স্থবিচার | আইনঘ্বার। ধনীর অর্থ 

কেউ যদি এমন ভাবে রক্ষা করে যাতে ত] দরিদ্রের] না৷ পেতে পারে, তা'হলে 

তাকে বল! হয়ে থাকে কত্রিম স্থবিচার |” কোনও এক ইতালীয় কারাগার থেকে 

লম্বে সে সাহেব নিয্োক্তরূপ লিপিকাটি সংগ্রহ করেছিলেন। “মা অর্ধ ডন 
ভিম চুরির জন্তে আমার মেয়াদ হল, অথচ দেশের মন্ত্রীরা প্রতি!দন লক্ষ লক্ষ মুদ্র। 
অপহরণ করেও সাধু রইলেন। হায় রে আমাদের জন্মভূমি, হুর্ভাগ্য ইতালী 
দেশ!” কোনও এক ভাকাত অর্দার বিচারকদের উদ্দেশে এইবূপ একটি দতোক্ি 

করে “পৃথিবীতে আমাদেরও প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর আমাদের পাঠি:ছেন 
লোভী ধনী সম্প্রদায়কে শান্তি দেবার জন্তে। আমর! ঈশ্বর প্রেরিত দূত মাত্র । 

এ'ছাড়া আমরা না থাকলে জজ লাহ্বরাই' ব। কিরূপে দিন গুজরান করবেন? 

মধ্যম অপরাধী-সমাজে নিয়োজরূপ একটি গীত গাওয়! হয়ে থাকে। 

গীতটির ভাবার্থ মাত্র নিয় তুলে দিলাম। গীতটির রচয়িত তার অন্তনিহিত 
কর্মালসতাকে সমর্থন করে সাফাই গেয়েছেন শান্তর ! “আমার যদি থাগ্ত না থাকে 
তাহলে কি আমি অপরের খাস্ থেকে কিছুটা নিতে পারি না? নিশ্চয়ই 
পারি। বরদি তোমার খাগ্ের অভাব ঘটে এবং তুমি বদি উহ! আয়ত্তের মধ্যে 
পেয়েও অপহরণ ন। কর তাহলে তুমি একজন বোক1।” 
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“প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক জিনিসই প্রত্যেকের £ এই বিশেষ সত্যটি 
অনুধাবন কর এবং সখী হও।” “ধর্ম, আইন, দেশপ্রেম এবং দৈহিক রোগসমূহই 
মান্ষের একমাত্র শক্র। অপকর্ম বা চুরি মানুষের শক্র নয়, বরং সেট! একটি 
সম্মানজনক ব্যবসায় । ধর্ম মানুষের শ্বাধীন চিন্তা এবং স্বাধীন আত্মাকে অপহরণ 

করে এবং সামাজিক রীতিনীতি মানুষের ম্বাভাবিক ইচ্ছ। ব! ম্পৃহাকে দমন করে 

মানুষকে অমান্য করে তৃলে। দেশপ্রেমকে আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল-পুজ। ছাড়া 
আর কিছুই বল! যায় না। এই দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড ও স্বার্থপর রাষ্ট্র নায়কের। 
পৃথিবী শুদ্ধ মান্গুষের সর্বনাশ করে মাত্র। অপকর্ম বা চুরি দ্বার! মান্য কখনও কি 
উক্তরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? কক্ষণ হয়নি। বরং এই চুরি বা! অপকর্ম ধনসম্প্ব 
বন করে সমাজের উপকারই করে থাকে ।” “যে দেশে চোরের সংখ্যা কম 

থাকে, সেই দেশকে সুশাসিত দেশ বল! যেতে পারে। দেঁশেয় অভাব ও 

দ্ারিজ্র্য যে পরিমাণে কমে যাবে, মেই পরিমাণে দেশে চোরের সংখ্যা কমবে” । 

কোনও এক অভ্যাস অপরাধী আমার কাছে উক্তরূপ এক উক্তি করেছিল । 

অপর এক অপরাধী আমার কাছে এইরূপ আর একটি উক্তি করে। এই 
উক্তিটির মাত্র কিছুটা অংশ উধব্ত করা হলে! | “বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাধুত। মানুষের 
উপকারে আসে না। মান্তুষের উপকারে আসে মাত্র তাদের অসাধুত1। তা ন! 
হলে মাধার ঘাম পায়ে ফেলে যারা কাজ করে তার] এতো কষ্ট পায় কেন?” 

কোনও এক শিক্ষিত ভাঁরতীয় অপরাধী আমাকে একদিন বলেছিল, “বারে 

বারে অন্তাযের সঙ্গে আপোষ করে মান্থুষ সফলতা লাভ করে। অর্থাৎ, যে 

পরিমাণে আপনি অন্তায়ের সঙ্গে আপোষ করেছেন, দেই পরিমাণে আপনি 

জনপ্রিয়ত। ও কূতিত্ব অর্জন করেছেন। এই ভাবে আপনার জীবন আপনি 
অতিবাহিত না করলে এতোদিন আপনাকে অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে কর্মক্ষেত্র 

থেকে বিদায় নিতে হতে]। আচ্ছা! এইবার আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে 
বলুন দিকি একথা সত্য কি না?” অনুরূপ ভাবে অপর এক শিক্ষিত বাঙালী 
অপরাধী আমাকে বলেছিল- “যুক্তির বিষন্ন তুলবেন ন!। যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার 
উকিল: যাকে আমরা আইনজীবী বলি। এই যুক্তি নিজে ফ্রিছু বুঝে না। 
নে শুধু অপরকে বুঝায় মাত্র ।” 

নিয়ে অপরাধীদের দ্বার। লিখিত আরও কয়েকটি উক্তি উধব্ত হলে]। 
“আমাদের চৌর্ধ-ব্যবসায়ের জন্ত আমর। কারো উপর নির্ভরশীল নই। 

আমাদের অভিজ্ঞতা ও শক্তি অনুযায়ী আমূর৷ ফলভোগ করি মাত্র । আমি 
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জানি কালই এ'জন্ত আমার জেল হতে পারে। মহানগরীর ১৮১৯ 

চোরের এক-মশম অংশকে তোমরা! জেলে পাঠাতে পারনি। আমর! দশ 

বছরের মধ্যে মাত্র এক বছর জেল খাঁটি এবং নয় বছর বাইরে থেকে জীবন 

উপভোগ করি। শ্রমিকদের মত '্মামরা বেকার জীবন অতিবাহিত করি না। 

কিংবা জরব্যাদি বন্ধক দিয়ে আহার সংগ্রহ করি না । আমরাই একমাত্র পৃথিবীত 

চিন্তাহীন মুক্ত এবং স্বাধীন মানুষ৷ 

“আমর! গ্রেপ্তারের সময় ভীত বা ছুঃখিত না হয়ে বরং নিশ্চিন্ত ছই। 

হাইরে খাকাকালীন ঘাদের ভ্রব্যার্দি আমরা অপহরণ করতাম, তাদের উপাজিত 

অর্থের হারাই জেলে থাকা কালীন আমাদের ভরণপোষণ সাধিত হয়। যার 

আমাদের অপকার্ণের জন্য বারে বারে জেলে পাঠায়, বাহিরে বা ভিতর
ে তারাই 

আমাদের ভরণপোষণ করে। জেলে থাকাকালীন পরবর্তাকালের জন্য দ্মপকর্মের 

নৃতন নৃ'” পরিকল্পনা আমরা নিশ্চিন্ত মনে উন্তাবন করতে পারি। এ'ছাড়। 

' পাকাপোক্ত অপরাধীদের সহিত মিশবার স্থযোগও এইখানে আমরা পেয়ে 

ধাকি। এদের কাছ থেকে আমরা এই সময়ে অপকর্মের নৃতনকার়দা-কানুন শিখে 

নিই। এইজন্য মাঝে মাঝে আমরা ইচ্ছা করেও জেলে এসে থাকি। অপরাধীদের 

কাঁছে জেল একটি বিরাট বিদ্যা-পীঠ বা বিশ্ব-বিস্ালয় ছাড়া আর কিছুই নয়।” 

“নারীদের কেহ দেহ বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করলে তাদের আমরা বেহা 

বজি। কিন্ধ যার! অর্থের জন্য মস্তি, বাত ও সামর্থ্য বিক্রয় করে তাদের আমর] 

কিবলব? এক দিক দিষে শ্রমিক, চাকুরে প্রভৃতির সহিত এই বেস্ত। নারীদের 

কোনও গ্রভেদ নেই। আমর! এই বেস্তাবুত্তি পছন্দ করি না, তাই আমরা 

চাকুরিকে স্পা করি। আমাদের মতে চুরিই পৃথিবীতে একমাত্র সম্মানজনক 

পেশা । তাই এই ভাবে আমর। ন্র্থোপার্জন করি। আমর) সাধারণতঃ ধনীর 

অর্থ অপহরণ করে থাঁকি। দৈবাৎ কখনও দরিদ্রের অর্থ অপহরণ করলে তার 

্বগ্ত আমরা গর্ব অন্থভব করি না। কারণ আমরাও গরিব, গরিবের ছুঃখ আমর! 

বুবি। আমরা জেকের ভয় করি নী। কিন্ত 'আীবন-কয়েদের তুলনায় আমরা! 

প্রাণদগ্ডই কামনা করে থাকি ।” 

এইবার এদেশীয় অন্ত অপরাধীদের কযে+টি উক্তি নিয়ে উর্বৃত করা যাক। 

উক্তি কয়টি “পাগল! হত্যার মামলা” শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। 

মতপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত প্রথম কলিকাতা পুলিশ জানে ৬০1 | 22]. 

এই বিষয়ে ভুইব্য। 
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“ঈশ্বরের কুপায় বিনা রক্তপাতে দেওঘরের রাস্তায় খাদাকে আমরা গ্রেধ্যার 
করতে সমর্থ হই। হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে তার রাস্তায় দেখ হয়ে যায়। আশবর্ষের 
বিষয়, এই সময়, উভয় পক্ষের কাছেই আপ্নের অস্থ্ ছিল না| খুন স্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব-কিছুই প্রথমে অস্বীকার করে। কিন্ধু পরে কখফিৎ 

শান্ত হয়ে সে উত্তর দেয় £ আপনার! বুঝতেই তপারছেন সব। তবেকি জানেন ! 
আপনার! বাপের ব্যাটা কিংবা আমি বাপের ব্যটি। ত। প্রমাণ হলে। না। এই 
ঘা! যা হ্বাব তা ত হয়ে গেছে। এখন একট। বিড়ি ত খাওয়াশ।” আমরা 

খাদাকে তার অন্থুরোধ মত একট। সিগারেট দিই | এই সময় খাদদাকে বেশ 

প্রফুল্পচিত্ত দেখা যায়। তার কাছ থেকে এই স্থঘোগে আমি কথা বার করবার 

চেষ্টা করি। আমি এইবার তাকে জিজ্ঞেস কার $ "হারে ! একটা লোককে যে 

জলজ্যান্ত তুই মেরে ফেললি, এতে তোর একটু ভয় বা মায়৷ হ'ল ন1? জানিস 

ওপরে একজন ঈশ্বর আছেন? “আজ্ঞে! ঈশ্ববের কথা বলছেন? জানি ন৷ 

তিনি আছেন কি না। বদ্দি থাকেন তাহলে আপনার ঈশ্বব আলাদ। 

ব্যক্তি। ইশ্বব মানুষেরই গড়া একটি বস্ত বা ব্যক্তি ছাড়া আর কছুই 
নয়। আপনি ষখখন একট! ইহর মারেন তখন কি আপনি ঈশ্বরের কথা 
চিন্তা করেন? এই পাগল! আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সে আমার 

মনের শাস্তি ত অপহরণ করেই ছিল $ তা ছাড়া সে আমার মলিনাকেও সরাতে 
চেয়েছিল। এক পৃথিবীতে আমাদের উভয়ের স্থান হওয়৷ অসম্ভব দেখ। যায়। 
তাকে হত্যা করার জন্তে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। অন্যথায় সেও যদি 

আমাকে এ+জন্ত হত্যা করত বা হত্য। করতে পারত তাহলে এ+জন্যও আমি 

ছুঃখিত হতাম না॥। কারণ বচবার অধিকার কেবলমাত্র শক্তিমানদের আছে। 

তা ছাড়া জীবনটা একটা মটোরকার মাত্র। পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই জীবন 

অচল হয়। মৃত্যু বা! মরণ মেকাশকেল স্টপেজ অব্হার্ট মাত্র। এপারেও কিছু 
নেই, ওপারেও না। এর পর খাঁ? উচ্চহান্ত করে উঠে। অবাক হয়ে আমি 

জিজ্ঞানা করি, £ “এযা, হাসছিস তুই? ভয় করছে না তোর! এতে যে তোর 
ফাসি হতে পারে ।' উত্তরে খাদ আমাকে বলে, “কি ভয়? মরতে? ন৷ 

না! ভয় করবে কেন? আমি মরব আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে 

ঘাঁব। অবশ্ত ভগবান ব'লে যদি কোনও বস্ত সত্যিই থাকে । এইজন্তে মরতে 
আমি কোনও দিনই ভয় পাই নি।, আমি পুনরায় তাকে গ্রথ্থ করি, বলিস 

কিরে, এ'য11 কি এমন পুণ্য করেছিদ যে তৃই মরার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের সঙ্গে 
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মিশিয়ে যাবি !' আমার প্রশ্নে খ'দা! বিচলিত হল না) বরং শ্মিতহান্তেই 
সে উত্তর দিল £ দেখুন, আমি আত্মাকে কখনও কষ্ট দিই নি। লাইফের ইঞ্চি 
ঘাই ইঞ্চি আমি ভোগ করে নিয়েছি। মন যা চেয়েছে আমি তাই তাকে 
দিয়েছি। তাই মরতে আমার ভয় নেই। সেজন্ত আমার কোনও ছুঃখও 
নেই। কিন্ত আপনার! কষ্টের মধ্যেই মরবেন। আপনাদের মনে হবে যে, 

এটা হল না। আহা! আমি আয্ত্তের মধ্যে পেয়ে ওট। করলাম না। অনেক 
অতৃপ্ত বাসনা নিয়েই আপনার। মরবেন। হয়ত এ্জন্ত আবার আপনাদের 
ছন্সাতে হবে।' এরপর হঠাৎ খাঁদার চোখ সজল হয়ে উঠে। একটু চুপ করে 
থেকে সে উত্তর দেয় £ 'দেখুন। একট! আমি অন্তায় কাজ করে ফেলেছি । তার 

জপ্তে যদি আবার আবার জন্মাতে হয়। আমি চন্দননগরে একট। বিয়ে করে 

ফেগেছি। তবে শালীকে ৪* হাজার টাক দিয়ে এসেছি । আর আমি তাকে 

বলে এসেছ ঃ 'ঘেখ শালী! আরম মরার পর ওই টাক! নিয়ে এগ্তার সৃতি 
করি ।* সে যাঁদ আমার কথা মত কাজ করে তাহ'লে আমার আত্ম! 

বর্গ চলে যাবে। কিন্তু সে যদি হিছর বিধবার মত তুলসী পাতার রদ 
দিয়ে ভাত খায় এবং নিরামিষ খেতে থাকে কিংবা উপসী ছারপোকার মত 

একাদশী করে তা'হলে আমার আত্ম। শান্ত পাবে না|» খাদার এই পত্বীগ্রীতি 

আমাকে মুঞ্ধ করে দেয়। এই গ্রীতর মধ্যে পত্বীপরায়ণত। ব। একনিষ্ঠ নেই। 
কিন্তু তার মধ্যে পত্বী-প্রীীত আছে। এরপর আমি মলিনার কথ! তুলি। উত্তরে 
খাদ। আমাকে বলে £ “দেখুন! চোরের! মরে মেয়েদের ভালবেসে, আর মেয়ের! 

মরে চোরদের খিশ্বা করে। ওর আর দোষ কি! দোষ হ'চ্ছে শুধু আমার ।' 

এরপর খাদার সহিত নান। বিষয়ে আমি আলোচনা করি। কখোপকখনের 

মধ্যে খাদ। আমাকে এইরূপ উপদেশ দেয় ঃ “দেখুন ! লোকে বেশি ছেলে-পুলে 

হলে ভর পায় ! কিন্ত কেন? আমি বুঝতে পারি ন৷ যে এতে ভয়ের কি আছে! 

আমার মতে মাত্র একটি ছেলেকে ম্বান্য করা উচিত। বাঁকিগুলোকে এক- 

একথানা ছুরি আর চার আন। পয়স। হাতে দিয়ে, “যা লুটে খেগে যা” বলে 

অভিভাবকদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিংবা তাদের গায়ে পাঠিয়ে দেওয়। 
উচিত লাঙ্গল চধবার জন্তে । বাঙলার বামুম কায়েতদের মধ্যে লাঙল-ধরা 

চাষী নেই। .তার। পরগাছার [ প্যারাসাইটের ] মত জীবন যাপন করে। কিন্ত 
এ আমাদের বড় লজ্জার কথ। | হোক না কেন দৃশট। ব। বারোট। ছেলে-পুলে। 

তাদের মধ্যে মাত্র ছুট! লেখাপড়া করুক। বাকিগুলো ছেলেবেন। থেকে 
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চাষীদের লঙ্গে বাম করে স্থাট্ট করুক বামূন, বৈস্ত ও কায়েত চাষী। কিংবা 
তারা বিলাতি টমিদবের অছকরণে দেশের জন্য নিরেট চুর্ধ্ষ সৈল্তদল তৈরী 
করুক। একটার বেশি ছেলে যার! মানুষ করডে চায় তারা কোনটাকেই মান্য 
করতে পারে না।” [এই ধরনের অপরাধ-দর্শন অপরাধীদের অব্যবস্থিত চিততার 

পরিচয় দেয়। ] 

কোনও এক দূর্দান্ত ভারতীয় শোণিতাত্মবক অপরাধীকে আমি নানারূপ 
জিজ্ঞাসাবাদ করি । অপরাধীটি শিক্ষিত থাকায় তার মধ্যে আদ্শমিশ্রিত নৈতিক 

অসাড়তা ছিল। নিয়ের উক্তিটি এ বিষয়ে প্রশিধানষোগা । অপরাধীটিকে 

তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় মে অবিচলিতভাবে উত্তর দেয় £ “আমার ম! 

ধার নামও জানেন না, তাকে আমি কোথায় পাব? কিন্ত এজন্য আমি একটুও 

ছুঃখিত নই। বরং এন্সন্য আমি গর্ব অনুভব করি। আমি একজন ভারতীয় 

টমিই। দেশের টমিরাই দেশকে বড় করে সাত্রাজ্য গড়ে দেয়। আমাদের মত 
টমিরাই রাষ্ট্রের জন্ত বেপরোয়া ভাবে জীবন দিতে পারে। আপনাদের মত ভর্র 
সম্ভান ভাল অফিসার হ'তে পারেন, কিন্তু আমাদের মত লড়াকু হতে পারেন ন|। 

আমাদের মধ্যে ধার! আাফোর্ড করতে পারেন, তার্দের উচিত একজন করে 

ডুপ্লিকেট রাখা । অরিজিন্তাল সাইডের ছেলের! হবে অফিসার এবং ডুপ্লিকেট 
সাইডের ছেলের! হবে প্রাইভেট £ বিশেষতঃ বাঙলাদেশে যেখানে জলবায়ু সবল 
দেহ সৃষ্টির অনুকূল নয়। এঁদেশে আর্টিফিসিয়ালি সৈন্ত তৈরি কর! ভিন গত্যস্তর 
নেই। আমার মত ঘ্বর-ছাড়1 টমিদের স্টেটের মানুষ করা উচিত সেনা 
বাহিনীর জন্তে । এতদ্বারা দেশের প্রত উপকার হবে এবং চুরি-ডাকাতিও বদ্ধ 
হবে।” এই সম্পর্কে দৃষ্াস্তত্বরূপ অপর আর এক আদর্শমিশ্রিত নৈতিক 
অসাড়তাঁর কথা বলা যাক। কোনও এক মোঁনলেম অপরাধী হিন্দুর নাম নিয়ে 

অপরাধ করে। ধরা পড়ার পর এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে এরূপ উত্তর দেয়, 

“আশনারা শিক্ষিত হয়ে এহ সব প্রশ্ন তুলেন কেন? সাতশ বছর পূর্বে পাঠানরা। 
ঘখন ভারত আক্রমণ করে তখন আমার্দের উভয়েরই হিন্দু পূর্বপুরুষ কি 
পাশাপাশি দাড়িয়ে দেশ রক্ষা! করে নি? আমর! ধর্মে মুসলমান হ'লেও জাতিতে 

আমরা সকলেই হিন্ু। আমি মোসলেম হওয়ার জন্যে গর্ব অনুভব করি। 

কারণ মোসলেম ধর্ম সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদেয় দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ঠিক 
যেমন করে বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধ করেছে চীন দেশকে । এই ধর্ম ্ বার। হিন্দু মোসলেম 
সমভাবে লাভবান হয়েছে ।” 



অপরাধ দর্শন ৪৯৩ 

উপরের এই উক্তিটির মধ্যে আমরা! লেশমাত্রও নৈতিক অসাড়তা। পাই ন। 
বরং উহার মধ্যে পুরাপুরি আধর্শের সন্ধান পাই। অপরাধ-বিরাষের সময় 
অপরাধীর! উচ্চ ধরনের সাহিত্যের স্তায় উচ্চাঙ্গের দর্শনও হু করে থাকে। 

অযৌনজ অপরাধীদের ন্তায় যৌনজ অপরাধীদের উক্তির মধ্যেও নানারূপ 
অপরাধ-দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টাস্ত্ব্ূপ জনৈক ভারতীয় নিক্রিয় 
যৌনজ-অপরাধীর কয়েকটি উক্তি উধব্ত হলো৷। উক্ভিগুলির মধ্যে আমর! 
নৈতিক অসাড়তার মন্ধান পাই। 

“সমাজে কতকণ্ডলি বখ। মেয়ে থাকলে, তাদের ধরে রাখবার জন্তে 

কতকগুলি বখ৷ ছেলেরও প্রয়োজন আছে। আমি যদি মেয়েটির সহিত ভাব 

ন! করি তা৷ হলেও কি সে মতী-সাধবী থাকবে? না। কখনও তা সে থাকবে 

না। তখন অপর আর একটি ছেলের সহিত সে ভাব করবে । নিজেকে বঞ্চিত 

করে ক্পর আর একটি ছেলের স্থযোগ আমি করে দিই নি। এইজন্যেই কি 

আমি অপরাধী 1, “আমার অস্তরাত্মা আমাকে বার বার এই কথাই স্মরণ 

করিয়ে দেয় ষে, আমরা জীবন-ধর্মী। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ না করে 
আমর! মরতে চাই নি। এইজন্তেই কি আমর ম্বণ্য ?” “কি করব বলুন! 

আমি ত আমার মনটাকে গল! টিপে মেরে তথাকথিত ভাবে সৎ ব৷ সাধু 
থাকতে চেষ্টা করেছিলাম । কিন্ত তখন আমি জানতাম না যে মনের তলায় 
অপর আর একটা মন আছে। সেই মনকে বল! হয় অবচেতন মন এবং এই 
উপরের মনকে দাবাতে পারলেও অবচেতন মনকে দাবান অসম্ভব | শেষে নাচার 

হয়ে মন য! চায় আমি তাই তাকে দিতে থাকি ।” “আজ আমার জীবন- 

যৌবন চলে গেলে আপনি কি তা আমাকে ফারয়ে দিতে পারবেন? মে ক্ষমতা 

কি আপনার আছে? আপনার আজ য। গেছে তা কি আর কোনও দিন 

ফিরবে ?। 

কোনও এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর। হয়, “তুমি থে তাকে এমনি করে ফাকি 

দিলে, এতে কি তোমার ভাল হবে? উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, “কেন? 
উভয়েই ত আমর! ঈশ্বরের জীব । সে না ভোগ করে, না হয় আমিই ভোগ 

করলাম £ কোনও এক ক্রুদ্ধ অপরাধী-ক আমি শোনা কথায় আহ্! স্থাপন 
মা করতে উপদেশ দেওয়াতে সে এইরূপ এক অদ্ভুত উক্তি করেছিল ; “মশাই ! 

কেন শোনা কথায় বিশ্বাস করা, যাবে না? ম! বলেছেন যে উনি তোমার 

বাধা। এই [ শোনা ] কখ। আমর! সকলে কি বিশ্বাম করে থাকি না? 



৪৪৪ অপরাধ-তত্ব 

কোনও এক বিবাহিত কন্তা ছুই বৎসর বিবাছিত জীবন অতিবাহিত করে 
অবশেষে তার পূর্ব প্রেমাম্পদের কাছে ফিরে আসে। এই অপকার্ষের জন্ 
তাকে পাপীয়নী বলে সম্বোধন করায় সে এইরূপ উক্তি করে। আমার মতে 
ইহা অপরাধ-দর্শনের একটি চূড়ান্ত নিদর্শন । 

“এত দিন আমি পাপ করে এসেছি। কারণ আমি দেহট1 দিয়েছি 
একজনকে, কিন্তু মন দিয়েছি অপর জনকে | আজ আমি দেহ ও মন 
উভধই মাত্র একজনকে দিচ্ছি। তাই আমি আর পাপ করছি ন। | ভালবাসায় 
পাপ নেই। উহাতে পুণ্য আছে। উহা! জীবমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। 

“প্রত্যেক কর্মক্ষম পুরুষ মাত্রেবই প্রতি দশ বংসর অন্তর একটি করে পত্বী 
সংগ্রহ কর! উচিত । তা! ন। হলে তার দেহ ও মন স্থস্থ থাকতে পারে না। 
আধুনিক সভ্যতা ও ঘমাজ-ব্যবস্থ। একাধিক বিবাহের পক্ষপাতী নয়। এই 
কারণে অধুনাকালে অন্ত উপায়ে আমর! আত্মাকে পরিতৃপ্ত করি। এর ছারা 
আমর! দেহ ও মনকে হস্থ রাখি এবং মেধাশক্তিও আমাদের এর ছ্বারা অক্ষুণ্ন 

থাকে । এই কারণে অপর দিক দিয়ে আমরা সমাজের ও দেশের বহুবিধ 
উপকার করতে সক্ষম হয়ে থাকি, ঘ1 কিন্তু মনের দিক থেকে উপবাসী ব্যক্তিরা 
কদাচ পারে না।” 

বল! বাহুল্য, এই ধরনের উক্তিসকল মানুষের বিকভ মনোবৃত্তির পরিচন় 

দেয়। ভূল পথে চিন্তাধাব। প্রধাহিত হুওয়ার জন্তেই এক্সপ হয়ে থাকে । এই 
কল উক্তির মধ্যে সম্ভবতঃ কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সতা নিহিত নেই। কিন্ত 
কোনও কোনও অপরাধ-সাহিত্যে কিছু কিছু নীতিজানও পরিস্ফুট হতে দেখা 

ধায়। কোনও এক আ্যাঙলে। প্রাথমিক অপরাধী আমাকে এইরূপ একটি 
বাণী দিয়েছিল--হি লাফস্ [18083 ] বেস্ট, হু লাফল্ লাস্ট, | 

কোনও এক নীভিত্রষ্ট শিক্ষিত প্রাথমিক অপরাধী আমার নিকট এইরূপ 
এক উদ্ট অর্থনীতি শুনিয়েছিল £ চুরি হচ্ছে একনমিক্ ব্যালেন্স। অর্থাৎ 
ডিস্্িবিউশন্ 'অফ মনি। দশ ব্যক্তি একটি বাটা লুঠ করলে তোমরা বলে! 
উহা ভাকাতি। কিন্তু এরূপ এক হাজার লোকে একশত বাটা লুঠ করলে 
তোমরা! তাঁকে বলে থাক ঃ জন-বিক্ষোভ। ছিঃ । তোমাদের নীতিজানে ধিক | 

অপস্পৃহা। পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেরই মধ্যে বিদ্যমান । পুস্তকের প্রতিটি পরিচ্ছেদ 
ইহা বিশেষরূপে বুঝান হয়েছে। কিন্তু এই অপস্পৃহ! থেকে মাচ্ষ কি কোনদিনই 
মুক্ত হতে পারবে না? প্রশ্থট আমি এক দাধক বন্ধুর নিকট উত্থাপন বরি। 



অপরাধ দৃশনি ৪৪৫ 

উত্তরে সাধক বন্ধুটি আমাকে এইকপ বলেন £ “একমাজ প্রেম দ্বারাই এ লভব |” 
তিনি বলেন, যে ”বিজ্ঞান যেখানে মিরুভর, সেইখানে আর হয় দর্শন । দর্শন 

মাছষের গ্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হলে মানুষের মন ছুটে চলে অনাদূত 
ধর্মের দিকে । ধর্ম যেখানে নিরুত্তর হয়, সেইখানে আরভ হয় প্রেম। কিন্ত 
এও অভ্যাঁসলাপেক্ষ। এজন বহু পুরুষের সাধনার প্রয়োজন। প্রথমে 

ভালবাসতে হবে নিজেকে, তারপর ভালবাসতে হুবে পরিজনবর্গকে, দেশবাসীকে 

তথা বিশ্ববাদীকে। এরপর ভালবাসতে হবে জীবজন্ত, কীটপতঙ্গ ও বৃক্ষার্দীকে। 

এমন কি পাহাড়-পর্বত, চেয়ার-টেবিলকেও ভালবামতে হবে। কিন্তু এ'ও কি 

মম্তব? পৃথিবীতে আমি দেখেছি অনাচার ও অবিচার । আমি দেখেছি উপকারী 

বন্ধুর লালসাদুটি। আমি দেখেছি পস্ব ব্যক্তির যৌনজ ও অযৌনক্স ব্যাভিচার। 

আমি*দেখেছি নৈতিক অসাড়তার নির্লজ্জ অভিব্যক্তি। কিন্তু আমি দেখিনি 

্বার্থহীন,কনমদীন প্রেম । স্বার্থহীন কামনাহীন প্রেম? এ পৃথিবীতে কি 

ত1.আছে?? 

কিন্ত একটি বিষয় মনে রাখা উচিত থে আমাদের এই পৃথিবীতে হারায় 

নাক কিছু। এইজন্ত পৃথিবীতে অপরাধীদেরও প্রযোজন আছে। তথাকথিত 

মহামানবেরা সমাজের কোনও ক্ষতি না করলেও উপকারও করে ন! : বরং তার! 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরগাছ। বা! নিউরেটিক জীবন াপন করে থাকে । কিন্ত 

অপরাধীরা সভ্যমাহূষের সৃষ্ট সমাজের অপকার করে। এই কারণে অপরাধীদের 

স্বদ্ধে আমর! সর্বদাই সচেতন থাকি । ঙ'বলে অনাবিল শাস্তি কখনও কাম্য হতে 

পারে না। কিছুটা বিষ্ন বাধ! না থাকলে মানুষ অলন প্রকৃতির হয়। এইদিক 
থেকে এর! শাস্তিপ্রিয় পৃথিবীর উপকারই করে। মনশুত্বের ছা মাজেরই 

জানা আছে যে সামান্তরূপ বিশ্ন ন। থাকলে মানুষ একাগ্রচিত হতে পারে ন|। 

নিঃসাড় নিশ্তবতার [ পিনড্রপ সাইলেন্স ] মধ্যে একাগ্রচিত্ত হওয়া যায় না। 

এই দিক দিয়ে অপরাধীরা মানুষের উপকারই করেথাকে ঃ বিশেষ করে তা তারা 

করে শাস্তির সময়ে। অস্তঃশক্ররূপে এরা মাহুষকে কর্মঠ রেখে তাকে সভ্যতার 

পথে এগিয়ে দেয়। ঈশ্বর কাউকে অনাবিল অপকারের জন্ত স্থতি করেন নি। 

এ*কথা সত্য হে বিষ থেকেই অমৃত তৈরি হয়। অইজন্ত স্বক্প মাহায় ব্যবহার 
করলে বিষও হয়ে উঠে উপকারী উধধ। তবে সমাজ তথ পৃথিবীর উপকারের 

জন্ত এদের সংখ্য। আরও কমান দরকার । তবে চিরকাল ফেউ অপরাধী থাকে 

,মা। সতপগ্রেরণার ক্রমাবির্তাবে সে পুনরায় নিরপরাধ হয় বা ভূতে পায়ে। 



৪৯৬ অপরাধ-তদ্ব 

অত্যাচারী দস্থাসর্দার বাহুবলে বদি স্থান বিশেষে পূর্ণ অধিকার বিস্তার ক'রতে 
পারে তা'হলে প্রায়ই দেখ। ধায় ষে, সে সময় সময় তাবেদার ব্যক্তিদের উপর' 
নিজ্ধে অত্যাচার করলেও অপর কোনও ব্যক্তিকে তাদের উপর অত্যাচার করতে 

দিতে নারাজ থাকে । কিন্ত পরে এইবপ কাজের দ্বারা ধীরে ধীরে সে 
সংপ্রেরণ। লাভ করে এবং পরিশেষে সে নিজেও তাদের উপর আর অত্যাচার 

করে না। দে তখন হয়ে উঠে প্রজাপালক রাজ। বা সৎ জমিদার | সংপ্রেরণার 

ক্রমাবিরাবের এ একটি বড় প্রমাণ। পৃথিবীর ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নেই। 

নিরপরাধ সং ব্যক্তিদের অপরাধ-তত্ব একটি জীবন-বেদ। জীবন 

জিজ্নার প্রতিটি প্রশ্নের সহৃত্তর এতে আছে। ভবিষ্যৎ বংশীয়দের স্থনাগরিক 
করতে ও নিজেদের সখী ও নিরাপদ করতে এই গ্রন্থ সহায়ক হলে পরিশ্র্ 

সার্থক হবে। 

তবে অপরাধ-তব্ব পড়ে কেউ অপরাধী হবে না। বরং অপরাধ হুতে 

তারা আত্মরক্ষা করবে। এর সাহায্যে আত্ম-বিঙ্লেষণ দ্বারা তারা নিরপরাধী 

থাকবে । কোনও অপরাধীর দ্বার! অপরাধীর ভূমিকা! যেমন অভিনয় করানে। 

সম্ভব নয় ঃ [ তার স্টেঞজ ফ্রি নয় ] যেমন বই পড়ে ছেলে মানুষ কর! যায় 
না। [ওতে দরদ চাই ] তেমনি অপরাধ-তত্ব পাঠে কেউ নিরপরাধী থেকে 

অপরাধী হতে পারে ন!। 

দ্বাবিংশ অধ্যায় 

॥ অপরাধ গবেষণ! ॥ 

সমাজনীতি রাজনীতি অর্থনীতি ও আইনী গঠনের [ সোসিও-পলিটিকো- 

ইকোনোষিক্যাল ইট্রাকচার ] সহিত অপরাধী হ্ত্ির সম্পর্ক স্বত্বেও গবেষণা 
কর! প্রয়োজন । নিয়োক্ত কণ্পেকটি বিষয় ওই সম্বন্ধে অনুধাবম করতে হবে। 

“কোনও স্থানীয় লোক দেখলে! যে বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে তার! 
প্রায় নিজতৃমিভে পরবাসী। তাদের চাষের জমি নষ্ট করে কারখান। উঠলে! । 

কলে-_ই্ডামদ্িয়ান ক্রাইম ও চর্জিত্রহীনতা। বাড়লে! । স্থানীয় বানু ও জল 



অপরাধ গবেষণা ৪৯৭ 

দুষিত হয়ে গিয়েছে । কিন্ত যে চাকুরীর জন্ত এই বিডৃম্বন! সেই চাকুরী থেকে 
সথানীয়র বঞ্চিত। এতে সেইস্থানে খাস্ের উপর চাপ বাড়ছে। বহিরাগতরা 
নিজেদের প্রদেশেও চাকুরী পাচ্ছে এবং এই প্রদেশেও তার! চাকুরি পাচ্ছে। 
সীমিত ব্যবসায় ও চাকুরিতে একস্বানে অতো। লোকের স্থান পাওয়। সম্ভব নয় ।* 

এইরূপ অবস্থায় বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণ না করলে উভয় দলেই পারস্পরিক 

ঈর্যাজনিত অপরাধী তৈরী হবে। ত্বরিতে এই সকল স্থান প্রবলেম প্রতিব্স 

তথা সমস্ত প্রদেশ হয়ে উঠে। সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় 

অপরাধের প্রাছুর্ভাব ঘটে। এই লোকের ফিজিওনজিক্যালি ও সাইফোল- 

জিকযালি অশান্ত থেকেছে। জাম্রাজ্যবাধ্ীদের কালে ওদের নিজের দেণে 

ক্রাইম কমতো £ কিন্তু তার্দের কলোণীগুলিতে ক্রাইম বাড়ভো। বহিরা- 
গতদের স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে স্বপ্ন সংখ্যায় ছড়িয়ে ধিলে তাদের মধ্যে 

একীভূত বন্ধন গড়ে উঠবে। দলবদ্ধভাবে এক স্থানে তার্দের রাখা উভয় 

পক্ষেরইক্ষাতউকর। [ অবস্ পপুলেশন হোমজেনাদ হলে উহ শ্বতন্্র বিষয় |] 

এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় তরুণ'র। তানের দেশের নেতৃত্বের উপর প্রথম বিদ্কৃন্ 

হয়। ত্বাভাবিক কারণেই সেখান থেকে বাধা আসে। তার তখন ভ্রান্ত 

নেতৃত্বের শ্বীকার হয়। তারা তখন আত্মহত্যা* বিকল্প রূপে খুনের রাজ- 
নীতিতে মত্ত হয়। তাদের বিশ্বাদ হয় ধ্বংশ স্তপের উপর নৃতন জগ স্থই হবে । 
কিন্তু তার্দের কতটুকু ক্ষমতা ত1 তার! তারুণ্যের জন্ত বুঝে না। কেউ ভাবে 
ষে তারা যা ভোগ করতে পাবেনি, ত তারা অন্তদেরও ভোগ করতে দেবে 

না। পরিশেষে তার! পশুর মত বধযোগ্য হয়ে উঠে। [এদেরকে সেনা ও 

নৌবাহিনীতে এনে নিয়মতাস্ত্রি কর। উচিৎ । ] 

শিল্পসমৃদ্ধ সমাজে বালকর। তাদের ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটি 

ধারণা তৈরী করে। দেই ধারণ। মত পূর্ব হতেই তীদের ব্যবহার প্রকট হয়। 
ওই ঈশ্সিত ভবিষ্যত জীবনের স্বরূপ ও তাদের ব্যবহারের সম্পর্ক সম্বন্ধে গবে যণ। 

করলে কিছু নৃতন তথ্য উদবাটিত ইবে। 
[ অপরাধীর্দের একটি জীবন-রেখা তথ। ক্রিমিন্তাল কার্ড গবেষণার্থে তৈরী 

করতে হবে। কতো বৎসর বয়সে সে প্রথম অপরাধ করলো। তাদের 

প্রত্যেক অপরাধের সময়ের ব্যবধান সাবধানে লিপিবদ্ধ করে জগতে হবে যে, 

কতো বছর অন্তর তাদের ব্যক্তিত্বের কিরূপ পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে । ] 
বিঃ ক্রঃ-_কিছুকাল পূর্বেও কোনও হাকিম কোনও গৃহস্থ বধু বা বন্ধার 
৩৭ 
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বিরুদ্ধে শমন পাঁঠাঁতেন না। [ মামুলি অপরাধে ]তা আইনে যাই থাকুক। 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী কোনও কার্ষে তারা অনিচ্ছুক হতেন। এমন ফি 
ভত্রপুরুষদের বিরুদ্ধেও মামুলি অপরাধে পল্লীর কোনও বিশ্বস্ত বাক্তির দ্বার সত্য 
মিথ্য। ঘাচাই করার রীতি ছিল। এখন নিধিচারে গৃহস্থ মারীদের বিরুদ্ধেও 
শখন পাঠানো হয় । [ কোর্টে মামলা! প্রায় পাচ বৎসর চলে ] এট] ভত্রকন্তাদের 
পর্যস্ত নির্লজ্ব ও বেপরোয়। করার পক্ষে যথেষ্ট । ব্রিটিশদের ভালো বাবস্থাগুলি 

অস্তহিত। কিন্তু ওদের মন্দ ব্যবস্থাগুলি বাতিল হয়নি । এ গুলির ফলাফলও 

গবেষকদের বিবেচ্য বিষয় হওয়া৷ উচিৎ । 

কয়েকটি পূর্বতন ব্যবস্থার পুন প্রবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। দৃষ্টাস্তত্ববূপ 
কলিকাত। পুলিশের রিপোর্ট সিস্টেম বিষয়ে বলা যায়। পূর্বে পুলিশের ডিপুট 
কমিশনর'রা পদাধিকার বলে জাহিস অফ প্ হতেন। তারা জামীনদানে ও 

মুক্তিদানের অধিকারী ছিলেন। কোনও থানাদার ওইকালে ওদের হুকুম 

ব্যতিরেকে আসামীকে কোটে পাঠাতে অক্ষম ছিলেন। মন্দেহ হলে ওই ভিপুটি 
কমিশনরগণ ঘটন1 যাচাই করে পুর্নতাস্ত করতেন। ব্যয়বহুল আদালতে 
তাদের একটুকুণ্ড হয়রান হতে হয়নি। 

পুস্তকটির বৈজ্ঞানিক তাষ। আমাকে সৃষ্টি করতে হয়েছে । বলাবাহুল্য বৈজ্ঞানিক 
ভাষা সংক্ষিপ্ত গুরুগন্ভীর ও অর্থবোধক হতে হবে। এজন্য সংস্কৃত বহুল ভাধ। 
ব্যবহার অপরিহার্য । * সংস্কৃত বুল বাক্য ব্যবহারে প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে 

পরস্পরের বোধগম্য করবে। বৈজ্ঞানিক ভাষা ও রম্য রচনার ভাষা এক হতে 

পারে না। তবে উল্লেখিত বিবৃতিগুলির ভাষাগুলি শুদ্ধ করে নিতে হয়েছে। 

বাঙলাতে এই বিজ্ঞানের উপযুক্ত ভাষ৷ স্ঙিও একটি গবেষণা-নাপেক্ষ বিষয়। 
সংবাদপত্রও কিছু ক্ষেত্রে অপরাধ হুষ্টির জন্য দায়ী। অপরাধ সম্পকিত 

ঘটনাসমূহ 'ফলাও' করে তার মুদ্রিত করেন । এতে মনে হয় যেন দেশশুদ্ধ লোক 
অপরাধী হয়েছে। এতে অপরাধমুখী ব্যক্তিকে অপরাধী এবং সৎ নাগরিকদের 
ভীত করে। ইংরাজী ক্রাইম পিকচার গুলির শেষে পর্দাতে ফুটে উঠে : ক্রাইম 
ভাঁঙ নট পে। কিন্তু ওটুকু দেখার পূর্বেই কিশোরর। প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে। 

[ কিছু রিপোর্টা'র কিছুটা ধর্মের ধাড়ের মত। এর] সকলকেই গুতোয়। 

কিন্তু গুদের কেউ গু তোতে পারবে না। লোকের চরিত্র হনামও 'পরাধের 
পর্যায়তৃক্ত। সংবাদপত্র জনমত গঠন করে তাদের পথে বা বিপথে নিতে সক্ষম। 
'অন্তদিকে এটিও গ্বীকার্য যে জনগণের স্বার্থরক্ষার্থে এরা অভন্তর প্রহরী । 
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বিঃ হঃ-_আদিযুগে মাছষ একাচারী ছিল। পরে মানুষ দলবদ্ধ হস্ব। এই 
একচারী মান্য বেশ হিংশ্র ও অপরাধপ্রবণ ছিল। এজপ্ত অপরাধের সুত্র 
দু জতে দলবন্ধ মানুষ অপেক্ষা প্রাচীন একাচারী মান্যই উপযুক্ত। 

বিঃ ভ্রঃ অর্থনৈতিক ভ্দোভেদের সহিত সম্পর্বশূন্ত কৃষ্টিগত শ্রেণী বিভাগ 
আছে। এদেশে গ্রাম ও পল্লীভেদে সমকৃষ্টির লোক বান করে। উপযুক্ত 
পরিবেশ না পেলে ভদ্র পরিবার কোধাও বাসের জমি কেনে না বা বসবাসের 

বাড়ী ভাড়া করে না। রুষ্টিগত সমস্যা মেটাতে ও শান্তিতে থাকতে লোকে 

এক পল্জী থেকে অন্ত পল্লীতে উঠে যায়। এদেশের গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন 

অঞ্চল এই ভাবে গঠিত। সমরুপ্টির লোকেদের মধ্যে কৃষ্টিগত সঙ্ঘাত 

[ কালচারাল কণ্টাষ্ট ] থাকে না। কালচারাল কণ্টাষ্টে স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও 
বিভেদ আনে । ধর্মের অপেক্ষা সাংস্কৃতিক হ্বাধীনতা বেশী কাম্য [ এতে গড়া 

জিনিস ভাঙে ন] ] ইহার অভাবে পরিবেশগত অপরাধীদের স্থৃটি হয় 
[ এদেশের গ্রামগুলিতে ব্রাঙ্গণ কায়স্থাদি ও মধ্যবিত্ত অন্থান্ত শিক্ষিত 

পরিবারের সহিত নুম্তকার রজক সুত্রধর পরামাপিক, কর্ষকার ছুলিয়া আদি 
, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন অংশে বাস করে। এদের সংস্কৃতি কিন্ত কম বেনী 

প্রায় একই রূপ থাকে । কলোনীগুলি স্থাপনে গর্ভমে ট এই জাতীয় মানসিক 
সেট আপ. অগ্রাহ্থ কবাতে বহ্ স্থানীয় উপনিবেশ সফল হয় নি। 

আন্দামানে জনৈক নমে। চাষী আমাকে বলেছিল £ বাবু। আপনার কেউ 
আমাগে! সঙ্গে রণ না কেন? কে আমাদের হয়ে দরখাস্ত লিখে দেবে। পরামর্শ 

করবে কাদের সঙ্গে । ভদ্রলোক ভিন্ন আমরা কি কোথাও থেকেছি । বুঝলাম 
যে এই একটি কারণে দলে দলে লোক উপনিবেশ ত্যাগ করে। সৌভাগ্য ষে 
দেখানে কয়জন শিক্ষিত স্কুল মাষ্টারও ছিল। ] 

মহ্মূ্ছ উত্তেজনা! ভেজাল থাস্য, অপুঠি ও নৈরাশ্ত ও মাইকের কর্কশ 

শব মাম্য্কে ক্ষতিগ্রস্থ করে মানুষকে অপরাধন্পৃহী করে। এতে আদর্শবান 

তরুণদের ব্্ব্যম্পৃহার ব্দলে শোনিত স্পৃহা বহির্গত হয়। আদর্শবান হওযাতে 

এর] খুন করলেও লুঠ করে নি। ব্যক্তিগত ও জাতিগত ব্যর্থতা মেধাবী 

ছাত্ররা আগে বুঝে | [ এই বিষয়ে নকল বিপ্বপন্থীদের বাদ দিতে হবে। ] 

1 শোপিতম্পৃহ! একবার বার হলে উহ! অন্তরূ্খী করা! কঠিন। এজন 

হত্যাকারী বারে বারে অবচেতন মনে শোণিত দর্শনার্থে হত্যাত্বলে ফিয়েছে। 

হতা। করেও তৃগু না হয়ে এর! মৃতের গোড়ানী ও যৌনাঙও কেটেছে। 
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শোণিত ম্পৃহাকে উদ্বেলিত করার কুফল আমর! খুনের রাজনীতিতে 

দেখেছি । ] ] 
বিঃ ভ্্রঃ-_গবেষণার্থে অপরাধের কিছু “ছাড় দিতেও হবে। যথাঃ মিথ্য+ 

চারণ একটি অপরাধ | কিন্ত নিজের ও পরের জীবন রক্ষার্থে ও স্ত্রীর মনো- 
রঞ্জনার্থে মিখ্যাতে দোষ নেই । দাতের ডাক্তার বললো! ধ্লাত তুলতে কষ্ট হবে 
না। দোকানী বললে। যে সে কেনা “দরে দ্রব্য বিক্রয় করে। স্থন্দরী মেয়েটি 

বললে যে কেউ প্যাট প্যাট করে তার দিকে চায় ভা তার পছন্দ নয়। [ষে 

বলে জীবনে মিথ্যা বলেনি £ সে সব চাইতে বড় মিথ্যাবাদী ] 

কিছু শ্রেণীর লোকদের তাদের ম্ব শ্রেণীর লোকরাও বাটা ভাড়া দেয় ন]। 

কারণ তাদের জাতীয় চরিত্রের অবনাঁত ও অধোগতি। একদল অলস লোকের 

ইচ্ছা শুধু মেরে ও লুঠে নেওয়া | এদের নিকট নারীর ব1 দেবতার কোন মর্ধাদা 
নেই। সৎলোকেদের সত্ভাবে জীবিক1 অর্জনে এর প্রতিবন্ধক হয়। এদের 
উৎপাতে ক্ষেত্রে শস্য ও বুক্ষে ফল থাকে না। অথচ এদের বাসভূমি থেকে 

দূর গ্রামে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল দেখা যায়। এদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে 
কিনা বিবেচ্য । মনে হবে এই শ্বাপদ্বকুলকে গুলি করে মার। ছোক। 

কিন্তু ব্যাপ্রদের রক্ষার জন্য ব্যাস্ত গ্রকল্প আছে। এই অলস ব্যক্তিদেরও 

নির্মম কঠোরতার সহিত স্থুপথে আনতে হবে। আদিবাসীদের মত এই অলস 
ও মনো ছুর্বল শ্রেণীকেও রক্ষা করতে হবে। কিশোর বয়সের কালে ওদের 

এরূপ অবস্থা ঘটে । কিন্তু ধাদের ছারা ওদের নিরোধ কর! হবে তাদের প্রথমে 

বিশুদ্ধ কর! চাই। 
উপরোক্ত বিশ্লেষণসাপেক্ষ বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্র আছে । কোন 

শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনে উহার ঠিক কিরূপ প্রতিক্রিয়া তা বুঝা গ্রয়োজন। 
ব্রেন ওয়াস তথা মগজ ধোলাই এবং ব্রেন রি-ওয়াস তথা উহার পূর্ণ-ধোলাই 

সম্পফিত বিষয়ে অপরাধ সম্পকিত গবেষণার একটি ক্ষেত্র রয়েছে। রাজনৈতিক 

অপরাধীদের চিকিৎসার্থে ইহার প্রয়োজন সর্বাধিক | স্কুল পথের পথিক 
কিছু তরুণদেরও এই ভাবে চিকিৎস। কর। সম্ভব । 
এইখানে কোনও বিষয় না৷ জানার ভান করে উহা জানাবার উদ্দেশে, 

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে উত্তর দিতে বল! হয়। এইভাবে ব্যাখ্যার জন্ত পুনঃ 
পুনঃ প্রশ্নোত্তরে তাঁকে কোণঠাসা করতে হবে। একস্ানে এসে সে সেই গ্রন্থের 
কোনও সহুত্তর দ্রিতে না] পেরে নীরব হুবে। এই ভাবে তাকে কোণঠেন। 
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করলে সে নিজের জালেই জড়িয়ে পড়বে ও বুঝবে যে এতাবৎ কালের 
বিশ্বাস তার একাস্তরূপেই ভূল। এখন হতে তাকে পূর্ব মত বদলে নৃতন পথে 
চিন্তা করতে হবে। আমি মাত্র পরীক্ষার্থে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী কিছু 
তরুণের ষগঙ্গ ধোলাই নিয়োক্তরূপে করেছিলাম । 

বিবিধ রাজনৈতিক অপরাধ সম্বন্ধে পুত্তকের অন্ত একটি খণ্ডে বিশদ 
আলোচন! করবো৷। এই পুস্তকে অযৌনজ এখং যৌনজ অপরাধী ও তৎনহ 
কিশোর অপরাধীদের পৃথক পৃথক চিকিৎস! পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। ওই একই 
কারণে রাজনৈতিক অপরাধীদ্দেব চিকিৎম। পদ্ধাতও বিভিন্ন হয়ে থাকে । এই 
পুস্তকের বর্তমান খণ্ডে কল প্রকার অপরাধীদের পৃথক পৃথক চিকিৎসা পদ্ধতি 
সম্বন্ধে গবেষক ছাত্রদের স্থবিধার্থে কিছুটা ধারণা দেওয়া হলে! ] 

প্রথমে বাকজাল দ্বার মগজ ধোলাই করে আ্যাঙ্গলো, আমেরিকার পক্ষে ও 

পরে এইরূপ শা্। খাঞ্ুষকে কুশীয় ও চীনের পক্ষে আনার রীতি নীতি বল! 

হবে। এই বিতাপ্তাগুলিতে মতবাদ প্রচারেপ্র কোনও উদ্দেস্ত নেই। এগুলি 
স্তাষ্য বা 'মন্যাষ্য ভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য মাত্র স্থষ্ট। 

(১) এব্রিটিশর! সমুদ্রপথে এবং রুশীয়র! স্থল পথে সাম্রাজ্য বিস্তার করে 

ছিল। এজন্ত পূর্বতন ব্রিটিশ ব! রুশীদের বংশধরদের কি দায়ী কর! উচিত 
হবে। অষ্ট্রেলিয়া, মাকিন ও রুশ দেশের প্রত্যেক'টিতে ২৩* কোটি লোকের 

স্থান হতে পারে। কিন্তু এ দেশগুলির কোনটিতেই ২* কোটির বেশী লোক 
নেই। [ অষ্্রেলিয়াতে উহ! নগণ্য ] এ সকল দেশে ছুই লক্ষ মাত্র লোক 

ট্রাকটার দ্বার! ভূমি চষে ও এযারোপ্রেন থেকে বীজ ছড়িয়ে ২* কোটি লোককে 
খাওয়াতে সক্ষম । কারণ ওখানে ভূমি বেশী ও লোক সংখ্যা কম। প্রবাদ 

এই যে, পেটে খেলে পিঠে সয়। ওখানে কমুনিজিম বা ক্যাপিট্যালিজম সম 

ভাবে ভালো চলবে । কিন্তু জনবহুল চীন ও ভারত থেকে বাড়তি জন সংখ্যাকে 

আমেরিক1 অষ্ট্রেলিয়! ব। রুশ দেশে বসতি করতে পাঠালে ওরা তাতে রাজী 

হবে? তা! তারা ন! হলে আন্তর্ভাতিক কমুনিজিম বাক্যটি কি নিরর্থক নয়। 

ব্রিটিশ সাআাজ্য বিলুপ্ত হলেও রুশী ও চীন সাত্রাজ্য কি অন্ত নামে আছে। ওহ 

দেশে বিভিন্ন ভাষ! ভাষী জাতিগুলি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন ? 
(২) জমির পরিমাপ বৃহৎ না হলে চাঁষবাসে লাভ কি সম্ভব ? ছুই চার কাট! 

করে জমি চাষীদের মধ্যে ভাগ করলে ওইটুকু জমির জন্ত কি তাদের পক্ষে বলঘ 
ও লাগল রাখার খরচ পোষাবে। রেল স্টেশনের কুলি মজুর ও শিল্পের শ্রমিক 
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ও সেমাবাহিনীর জন্ত ভূমিহীন স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রয়োজন । ওদের মকলকে 
ভূমিতে আটকে রাখলে বহিরাগতদের দ্বারা শ্রমিকের কার্ধ কি বাঞ্ছনীয়। এই 
দিক থেকে ভূমিহীন শ্রমিক বরং দেশের সম্পদ । অতএব জবর দখলী ভূমি বণ্টন 

প্রদেশের পক্ষে ক্ষতিকর। 

(৩) ছুইটি বিশ্বযুদ্ধে কি আমেরিকার সাহায্যে মিত্রপক্ষ জয়লাভ করে? 

এ ছুইটি যুদ্ধে আমেরিক! কি নিজেরা কারও কোন ভূমি দখল করেছে? 

সাম্রাজ্য বিস্তার না করে আমেরিকা ফিলিপাইন ও কিউবাকে স্বাধীনতা দিল 
কেন? একনমিক এক্সপ্রয়টেসনের জন্ত যারা টাক] ধার করে ও ইচ্ছা করে 

এক্সপ্রয়েটেড, হয় তারাই কি দায়ী নয়? আমেরিক। ধনতন্্রা রাষ্ট্র হয়েও রাশিয়া 

মহ পৃথিবীর বহু দেশকে খাগ্ঠ সরবরাহ করার মত পর্যাঞ্ত ফমল উৎপাদন কি 

করে করে? [ কোনও ব্যক্তির ক্রীতদাস হওয়ার মত রাষ্ট্রের ক্রীতদান হওয়! 

কি বাঞ্চনীয় ?] 

(৪) পুলিশ ছার সহিংস আন্দোলন দমন করতে হুলে পুলিখকে কিছু 
আন্কার। দিতেই হবে। এই কূপ অবস্থায় সহিংস আন্দোলনকারীরাই কি দায়ী 
নয়? প্রতীত হয় কি যে দৃর্মীতির মূল হেতু এ সকল অহেতুক আন্দোলনের মধ্যে 
নিহিত রয়েছে। এব্প আন্দোলন ন। থাকাতে ব্রিটিশরা প্রথম দিকে শাসন ভার 
গ্রহণ করে দেশে নিরাপতা। আনতে কি সক্ষম হয়েছিল? দেশে শাস্তি না 

থাকলে কি কোনও উন্নভিসাধন সম্তব ? সব রাজনৈতিক দল যদি দেশকে 

ভালোবাসে তাহলে তাদের মধ্যে এত রেষারেষি ও অন্তথ্ন্দে শক্তি ক্ষয় কেন? 

[ এখানে উল্লেখ্য এই যে মিথ্যাকেও সত্য বূপে বার বার বললে উহ! কিছু 

পরে সত্য মনে হয্ন। কোনও ভুল ও ভ্রান্তি বুঝার মত বুদ্ধিমতা ও জ্ঞান কম 

ব্যক্তির আছে। ম্মরণ রাখতে হবে যে-_-“যুক্তি হচ্ছে এক প্রকার উকিল। 

যে নিজে কিছু বুঝে না। মে অপরকে বুঝায় মাত্র” |] 
এতোক্ষণ আঙলে। আমেরিকার পক্ষে শুধু যুক্তি অবস্বারণ কর। হলো । 

কিন্ত খুক্তির'ও গ্রতিযুক্তি আছে। ওদের দৌবগুলি এখানে গোপন রাখার 
রীতি! একনমিক এক্সপ্লয়টেশন আদি হুক্তত্ব সাধারণ মান্য বুঝে না| এই 
ভাবে রুশিয়ার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তির অবতারণ কর] যাবে। নিয়ে মগজ ধোলাই 

ও পুর্ণ ধোলাই মম্পকিত আরও কয়েকটি যুক্তি তর্কের রীতিনীতি উধবূত কর৷ 
হলে । 

“রুশদেশ আস্তর্জাঁতিক সমমর্ধাদীতে সহ-অবস্থানের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
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ওটি একটি ভবিস্তত যুদ্ধ বিগ্রহ হীন ওয়াল্ড স্টেটের প্রতীক । এখানে প্রত্যেক 
জাতি পরম্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের ভাষ। ও কৃষ্টিসহ নিরাপদে 

আছে। আর্মেনিয়ান ব্াজ্যটি যুগ যুগ ধরে বহিঃ-আক্রমণে বিক্ষত হতো। আজ 

এই ক্ষুদ্র রাষ্্রটর কোনও অস্থবিধা নেই। রাষ্ট্র পরিশ্রন্থের বিনিময়ে প্রত্যেক 
মান্ষের ভার নিলে বিবিধ ট্যাক্সের ভাবনায় উত্যক্ত হতে হয় না। পারস্পরিক 

বিদ্বেষের ও অপরাধের নাম্যবাদী রাষ্ট্রে স্বান নেই। বৃদ্ধ রুগ্ন ও অক্ষম এবং 
শিশুদের সেখানে রাষ্ট্র পালন করে। হৃখ ও স্বস্তি এবং নিরাপত্তা সেখানে 

আছে। সম্পত্তি রক্ষার ও চাকুরীর ভাবন। সেখানে নেই। 

[ প্রত্যুত্তরে বল। যেতে পারে যে ওখানে মানুষ কোনও ব্যক্তির ল্লেভ না 
হয়ে রাষ্ট্রের জেভ। পুত্র কন্তার 'ভবিত তাদের নিজের ব1 তাদের পিতামাতার 

ইচ্ছার বদলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও খেক়্ালের উপর নির্ভপ্রশীল। জন্তদের সম্ভান 

যেমন প্রন্কতি পালন করে। তেমনি সেখানে মানুষের সন্তান রাষ্ট্র পালন করে। 
সকল মানুষের স্থজন শক্তি, মনোভাব, শ্রম ক্ষমতা, ইচ্ছা ও মেধা এক হতে 

পারে না। এতে পরিশ্রমীদের পরিশ্রমের ফল অলস ব্যক্তির পাওয়াতে তার! 

পরিশ্রমী হবে না। এর ফলশ্রুতি এই যে- _রুশিয়া ও চীনকে প্রতি বৎসর 
ধন্তন্্রী আমেরিক| থেকে খান শ্ত আমদানী করতে হয় । 

আমেরিকা, রুশীয়৷ ও অষ্ট্রেলিয়াতে লোক সংখ্যার তুলনায় শত গুণ বেশী 
জমি আছে। সেখানে ধনতন্তব ও সমাজ-তন্ত্র দুই-ই সমভাবে চলবে। কিন্ত 
ভারতের ন্তায় জনবল দেশে জমির অভাবে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রভাবে 

সাম্যবাদ অচল। তাই এখানে মধ্যপথ অবলম্বন বিধেয়। সমান সুযোগ ও 

স্থবিধা এখানে মকলেই পায়। 
উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ করে যে কোনও রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের উর্ধে নেই। 

[ অবস্ত--ওই সম্পকিত কিছু মনোরোগীও আছে। ] জাতীয়তাবাদে মানুষের 

আহ্গত্য উর্ধগামী হয়ে বৃহৎ ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়। এতে [প্রয়োজনীয় ] পরি- 
বারিক বন্ধন ও গ্রামীণ আন্থগতোর হানি ঘটে । 

1 ভারতীয় সভ্যতার ফলশ্রুতি এই যে ভারতে বিজিত রাজগণকে অধীন 
উপরাজ কর! হতো! । কিন্তু জয়ী রাজারা তান্দর সবংশে হত্যা করতো না। 

ব্রিটিশরা এই বিষয়ে বহুলাংশে ভারতীয়দের প্রথ1 অনুকরণ করেন। ফ্রান্সের ও 
রুশের রাজ পরিবার হত্যার মত কিছু এদেশে অকল্পনীয় ছিল । ] (9 5581588888০ 

(8 রদীয় জার বংশ ওদের জন্ত বহু স্থান দখল করাতে রণ আজ বিরাট দেশ। বুঝুর্মা না 

বলে ওদের প্রতি রুশব্ের কৃতজ্ঞ থাক। উচিত । 
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অপরাধ চিকিৎস। কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর ঘারাও কর! সম্ভব । এই প্রশ্নোত্তর 
প্রকরণের প্রকারভেদ পিত। ও পুত্রের নিয়োক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে বুঝা যাবে। 

(ক) পুত্রঃ কাল স্থবোধকে পুলিশে ধরে আদালতে আনলে। ও পরে 

তাকে ওরা জেলে পুলে! কেন? পিতাঃ কারণ নে মধুর টাকা ছিনতাই 
করেছিল। তাই বিচারের পর দণ্ড দিয়ে তাকে জেলে পাঠানে। হয়। 

(খ) পুত্র: লোককে ওর! ধরে ও পরে তাকে ওর] জেলে পাঠায় কেন? 
পিতাঃ অসৎলোকের উৎপাত থেকে সং লোককে রক্ষা করতে তা কর। হয়। 

তা নাহলে আমরাও রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারবে না। 

[ অপরাধী গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি উদ্ধার দ্বারা মানুষের মনের ভীতি ও 

অনিশ্চিত ভাব নিরসন হয় না। তাই অপরাধ নির্ণয় অপেক্ষ। অপরাধ-নিরোধ 

বেশী প্রয়োজন । নেই জন্ত অপরাধীর সংখ্যা ষেরূপে হোক কমাতে হবে । ] 

বিঃ ভ্রঃস্-এদ্ধেশে মেয়েরা বিবাহ না হওয়। পর্যস্ত এবং ছেলের! চাকুরী না 
হওয়। পর্যস্ত ঘুনভাপিটিতে পড়াশুনা করে। পড়াশুন! মুখ্য উদ্দেশ্য না হওয়ায় 

এই [ ভবিষ্যৎবোধ-হীন ] তরুণরাই স্থবিধামত রাজনৈতিক আপরে মত হয়। 

এদের সন্বন্ধেও একটি গবেষণার নেত্র আছে। 

অপরাধ সম্পকিত গবেষণায় সমাজের বিভিন্ন সুরের বালকদের স্বভাব 

চরিন্্র বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করতে হুবে। কারণ অপরাধীদের মূল বীজ 

শিশুদের মধ্যেই নিহিত আছে। 

[ মস্তিষের ক্ষয়ক্ষতি অপরাধী হুষ্টির একমাত্র কারণ নয়। তা হলে দৈহিক 

চিকিৎসা ব্যতিরেকে মাত্র মানসিক চিকিৎসা দ্বারা কিছু শ্রেণীর অপরাধীকে 

নিরাময় করা সম্ভব হতো না। কেবল মাত্র উন্নততর পরিবেশে এনে এক 

শ্রেণীর অপরাধীকে নিরাময় কর গিয়েছে। দৈহিক চিকিৎসা এক শ্রেণীর 

অপরাধী রোগীদের উপর কার্যকরী হলেও সকল প্রকার নীরোগ অপরাধীর 

উহ? খুব উপকারে আসে না। ক্ষয়ক্ষতি দৈহিক ও মানসিক উদয় কারণে 

হুলে এই উভয়বিধ চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। কু পরিবেশ ও অঞ্ডাব আদি 

নিরোগ অপরাধীদের জন্মের কারণ হলেও উহ্বার দ্বারা অপরাধ-যোগীর সৃষ্টি 
হতে পারে না। ক্লিপটোম্যানীয়কর। সৎ ও ধনী বংশে জগ্মে সত্ভাবে বধিত 

হয়ে অপরাধ স্পৃহার কারণে অপরাধ করে। ] 

[ ভারতের দেশীয় রাজারাও বিদেশীদের কবল থেকে জনগণের সংস্কৃতি ও মান সম্মান একদিন 
সার্থকভাবে রক্ষা করেছিল। এক্ষণে এদ্েংকে সামস্ততাস্ত্রিক বলে উপহাস কর! অকুতজ্ঞতা!।1 
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জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক হিংস] দ্বেষ আরওক্রত অপরাধ ম্পৃহার বহির্গমনের 
সহায়ক। সাশ্রদায়িক দাঙ্গাকালে পূর্বদিন যারা গলাগলি করে বেড়িয়েছে 
পরদিন তাদেরই শহরে হানাহানি করতে দেখা গিয়েছে। 

দেহের সঙ্গে মনের তথা! মনোজগতের কিছু প্রভেদ আছে। দেহ পরি- 
বতিত হুলে তা৷ আর সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরে না । কিন্ত মনকে তার পূর্বাবস্থায় 
বিশেষ ক্ষেত্রে ফিরানে! সম্ভব | অভি বৃদ্ধদের দেহ বালকদের মত হয় ন!। 

কিন্ত মন তাদের বালকের মত হয় বা তা হতে পারে। এই সম্বন্ধে পরে আমি 
বিস্তারিতভাবে আলোচন। করবো । তবে ইহা! জেনে রাখা উচিত যে, মন সৰ 

সময়েই জলবততরলম্। উহা! যেমন আগাইতে পারে তেমনি উহা! পিছিয়ে 
যেতেও পারে । ] 

বস্ততঃপক্ষে আধুনিক যুগের মানব শিশুদের মধ্যে ন্ুম্পষ্ট অপরাধ-স্পৃহার 
অবস্থির্তি এই মতবার্দের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। শিশু ও বালকদের আমরা 

প্রায়ই দ্বার্থপর, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হ'তে দেখি। অপরাধীদের 

মতই ইথাদের ধূর্ত এবং নির্লজ্জ হ'তে আমূরা দেখে থাকি। এর ওর জিনিন 
কেড়ে নেওয়া বা৷ লুকিয়ে রাখ! বা! সরিয়ে ফেল! বালকের কাছে একট বাহাছুরি 
ক্চচক খেল! মাত্র। অযথা সমবয়স্কদের বা অন্যান্ত কাউকে মারধর কর। কিংব। 

বিড়াল গুভূতি ছূর্বল জীবদের উপর অত্যাচার কর৷ ভাদ্দের কাছে একটি 
দৈনন্দিন ব্যাপার। নানাভাবে নানারূপে তার গ্রতা্দন বছ অত্যাচার ও 
অপরাধমূলক কার্য করে, কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং স্থপরিবেশের 
মধ্যে পড়ে তার! নিজেদের অতি সহজে শুধরে নিয়ে সাধু হয়ে উঠে। কিন্তু যূল 

অপরাধ-স্পৃহ। তাদের অস্তঃগল কখনও পরিত্যাগ করে না। উহা! তাদের মধ্যে 

ধীরে ধীরে স্ুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হয় মাত্র। অসৎ আয়ার কোলে মানুষ ছলে কিংব। 
সংস্কৃতিগত আওতার বাইরে বড় হলে তাদের মধ্যে এই অপরাধমুখী ভাব 

প্রকটতর ভাবে দেখ! ঘায়। কদর্য বস্তিবাসী বালকদের মধ্যে এই অপরাধ- 
স্পৃহা আমর! অধিকতর ও ্ুম্পষ্টরূপে দেখে থাকি। অপরদিকে পরিবার 

বিশেষ ঘত কালচার্ড বা শিক্ষিত হয়, তাদের বালকরাও তত কম অপরাধমুখী 
হয়ে থাকে । ইহা হ'তে স্থম্পষ্টরূপে বুঝ। যায় যে, মানুষ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 

ধীরে ধীরে তার্বের এই আদিম স্পৃহা পরিত্যাগ করেছে। ইহা ছাড়া আধুনিক 
অপরাধীদের প্রকৃতি ও ত্বভাব বিচার করলে তাদের বৃহৎ বালক ব। বিগবয় 

বলেই মনে হবে। ভাদ্র অস্তঃশ্বভাব প্রায় বালকোচিতই হয়ে থাকে। 
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বালকদের মতই তার। অব্যবস্থিতচিত্ত, বোকা! অথচ ধূর্ত, মিথ্যাপ্রিয়, কখনও 
কখনও ব1 কর্মবিমুখ, অলম এবং সরল প্রকৃতির হয়ে থাকে । বালকদের স্তায়ই 
তাদের ঘ। কিছু কর্মতৎপরত। ও ধূর্ততা তা অসৎ এবং অপকার্ষেই ব্যয়্িত হয়ে 
থাকে। বালকদের মত ইহাদের কর্ষতৎপরত] [ এনাজি ] উগ্রভাবে এলেও 
উহ মাত্র স্বরস্থায়ী হয়ে থাকে | উপরম্ত বাঁলকর্দের মত ইহার! দীর্ঘকালীন 
পরিশ্রমে অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকে। 

আমি আমার এই থিসিসে গ্রমাণ করতে চাঁই যে, মানুষের অস্তনিহিত 
অপম্পৃহাই বিবিধ প্রকার অপরাধী হৃষ্টির কারণ। কিন্তু বহু যুরোপীয় পণ্ডিত 

আছেন ধারা এইরূপ জব কারণে প্রাপ্ত অপরাধ-স্পৃহার অবস্থিতিই শ্বীকার 
করেন না । এদের কেহ কেহ বলেন একমাত্র ক্ষষক্ষতির [1096০106781500] 

কারণে মা্ছষ অপম্পূহা প্রা্থ হদ এবং এদের কেহ কেহ বলেথাকেনষে 

কেবলমাত্র পরিবেশগত কারণে মান্গষ অপরাধী হয়। কিন্তু অপরাধী হওয়ার 

যূল কারণ অপন্পৃহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এর! নীরব থাকেন, কিংব! যুক্তি তর্ক 

ব্যতিরেকে উহার অশ্বিত্ব তার। অস্বীকার করেন। কিন্ত এদের বুঝা উচিৎ ষে 
বীজ ব্যতিরেকে যেষন জীবের জন্ম হয় না| তেমনি অপরাধ স্পৃহা ব্যতিরেকে 
অপরাধীর জন্ম হতে পারে ন17 

অপরাধ-বিজ্ঞানের গবেষণার জন্ত কোনও লেবোরেটরির প্রয়োজন নেই। 

একমান্র প্রয়োগীয় বিষ্তা। তথা ফোরেন্সিক সায়েন্সের গবেষণা লেবোরেটরিতে 

করা যেতে পারে । কিন্ত মনভ্তাত্বিক এবং ব্যবহারিক অপরাধ-বিজ্ঞানের স্থান 

লেবোরেটরি নহে। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর মত পীচ-মেশালী শহরের 

পঙ্ধিল বস্তি, চত্খানা ও জঘন্ত বেশ্তাবাড়ি এবং গ্রামাঞ্চলের অপরাধী অধ্যুষিত 
স্থান এবং পুলিশি থানাসযূহ এরূপ গবেষণার জন্য প্রয়োজন । এ কারণে এক- 

মাত্র বিজ্ঞানী পুলিশ কর্মীদের বার! [ তদন্তকারী ] এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা 
হতে পারে। এছাড়। স্থানের প্রশ্ন বাদে সময়ের প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়ানো 

আছে। কয়েক বিষয়ে গবেষণার্থে বিশ বংসর বা ততোপ্তিক কালেরও, 
প্রয়োজন । 

আমি ১৯৩১ সনে ৪*টি বালক অপরাধীকে বেছে নিই। এদের মধ্যে ১৬ 

জন. ১৯৫* সন ] শেষ দিন পর্যস্ত তাদের অপরাধ-জীবন অব্যাহত রেখেছিল । 
ফিঙ্গারপ্রিন্ট বুরোর বন্ধুরা। ওরা কোথাও ধরা৷ পড়লেই আমাকে খবর দিত। 
এছাড়া আমি নিজেও এদের বারে বারে খুজে বার করতাম। এইভাবে 
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পরীক্ষার্থে বিশ বা ততোধিক বৎসর এদের উপর আমি নজর রেখেছি । এই- 
ভাবে প্রতি ছয় বংসর অস্তর আমি এদের উপর [ অপজীবনের কারণে ] দৈহিক 

ও মানসিক পরিবর্তন সম্পকিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি। ১৯৩১ সনে 

বিজ্ঞান কলেজে ডাঃ গিরীন্রশেখর বস্থর সাহায্যে ওদের ওপর আমি যাস্ত্রিক এবং 

অন্তান্ত পরীক্ষ। করে এদেরকে স্বাভাবিক মান্য দেখি। প্রায় বার বৎসর পর 

তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ধীরে ধীরে গুরু হয়। তবুও এদের বন্ধ 
জনকে বহু কাল আম প্রায় ম্বাভাবিক মানুষের মত দেখেছিলাম । এই 

পরীক্ষায় [বিজ্ঞান কলেজে ] ভাঃ হহদ মিত্র আমাকে গ্রভৃত সাহায্য 
করেছেন। ১৬ বৎসর পরে পুনরায় এদের পরীক্ষা করে দেখি যে এদের মধ্যে 

[ মানসিক ও ন্মায়বিক ] ব্যক্তিত্বের আমল পরিবর্তন ঘটেছে । মানসিক এবং " 
আয়বিক পরিবর্তন সহ “চেজ্জ অফ. পারসোনেলিটি” তখন এদের মধ্যে কমপ্রিট। 

'এপ্লা ৩খন গৃহস্থ মানুষের সহিত অম্পর্কশৃন্ত [ পঙ্কিল বস্তিবাঁপী ] আদি-মানয 
সলভ চরিত্রের অধিকারী । এদের অনেকেরই তাদের পূর্ব সভ্য জীবন সম্বগ্ধে 
তখন খুব বেশি ধারণ! নেই। | এদের মধ্যে কেউ 'একাচারী, হলে পূর্ব জীবন 

শ্বরণ পর্যস্ত করতে পারে নি। ] 

এইরূপ গবেষণ! দ্বারা আমি প্রমাণিত করেছি যে, অপস্পৃহা আমাদের 

প্রমিত আদি স্পৃহা । বছ পরে আমর। সংপ্রেরণা লাভ করি। এথমাবস্থায় 
সৎগ্রেরণ। অপস্পৃহাকে আদপে দমন করতে পারে নি। সেই সময় এই ভালো 
ও মন্দ ছুই বুতিই তাদের মধ্যে ছিল। আর৪ পরে মান্ষ [ অপম্পৃহার 

স্বমনার্থে ] প্রচেষ্টা ছার] গ্রতিরোধ-শক্তির হষ্টি করে। এই প্রতিরোধ শক্তির 

অপসরণ না হলে অপস্প্রহ। সংপ্রেরণাকে বিতাড়িত করতে অপারক। 

[ এই প্রতিরোধ-শক্তি--(১) ভয়-ভাবনা, (৭) শিক্ষা-দীক্ষা, (৩) জন্মগত 
সংস্কার--এই ত্রয়ী শক্তির দ্বার সৃষ্ট । উহাদের বায়বীয় চাপ, মাধ্যাকর্ষণ 

শক্তি এবং ভূমি-বদ্ধনীর সঙ্গে বথাক্রমে তুলনা করা যেতে পারে। নিমের 
প্রদমিত ছল বৃত্তিবাহী অপস্পৃহাকে এই প্রতিরোধ-শক্তিকে ছিন্নভিশ্ন করে 
উপরের সঞ্চরণ-শীল হুক্্ম বৃতিবাহী সৎপ্রেরণাকে বিদূরিত করতে হয়। এই 
তিনটির শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমান থাকে না। উহার। কম-বেশি 

হলেও উহাদের সম্মিলিত শক্তি থাকে একই। কিন্তু এ তিন বস্বর শক্তির 
মধ্যে অধিক্র প্রভেদ হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় উহারা অপরাধ 
প্রতিরোধে অনমর্থ। 
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বিঃ ভ্রঃ-_-বহুলোক বলে থাকেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কারুর না থাকলে 

অপরাধ কম হয়। কিন্তু, কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে তাহলে আঘালত, থানা- 

পুলিশ ও কয়েদখানার প্রয়োজন হয় কেন? এ” বিষয়ে ক্যাপিটেলিস্ট গণত্্ী 

ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটুও প্রভেদ দেখা যায় না। তবুও আমি 
মনে করি যে সমাজ ও রাষ্্র-ব্যবস্থা অপরাধী সমাজের উপর কিছুটা! গ্রভাব 
বিস্তার করে। এই সম্বন্ধে এ সব বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধান কর দরকার। 

[ গবেষণার্থে এইজ-গ্র,পিং একটি বড়ো। উপাদান তথ ফ্যাকটর | জুভিনাইল 
শিশু এবং বয়স্ক তথা আভডোলেসেণ্টের প্রভেদ আছে। এডোলেসেন্ট 

স্টেজে নৃতন শিক্ষা-দীক্ষ। গ্রহণ কর! শক্ত হয়। ১৪ হতে ২০ বৎমর বয়সের 
মধ্যে বালক-বালিকারা ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী ও বাকৃপ্রয়োগশীল হয়। এজন 
এ সময় সহজে পরিবেশ এদের উপর প্রস্তাব বিস্তার করে। এই বয়সে এরা 
না বুঝে প্রেষে পড়ে ও বিপ্লবী হয়। এই বয়সের মেয়েদের মনে ষে প্রথম দাগ 
কাটে তারই জিত হয়। এখানে স্থন্বর যুবকও বৃদদের সঙ্গে এবিষয়ে 

প্রতিদবন্বিতায় হার মানে। এই বয়সের বালকরা পিতৃ-অন্লভোজী হওয়ায় 
অর্থাভাব নেই। তবুও এদের কেহ কেহ গুগ্ামী প্রভৃতি অপরাধ 
করে। ৃ 

এই বয়সের বাদ-বিচার বাদে গবেষণার্থে স্বী-পুরুষদের বিভিন্ন স্বভাবও 
বিচার করতে হবে। বহুপতিত্ব নারীর আদিম স্বভাব । কিন্তু সভ্য নারী উহা! 
প্রদমিত করেছে। এই নারী ঘার হেপাজতে থাকে তারই মুখপাত্র হয়ে 
উঠে। এইজন্ড বল! হয় নারী জাতির জাত নাই। তবুও এরাই জাতীয় 
সংস্কৃতির বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক হয়। বালকদের মত গৃহস্থ নারীরা বিদেশ 
ভাষ! মুখে মুখে সহজে শিখে । নৃতন পরিবেশে উহারা শিশুদের মত নিজেদের- 

কে খাপ খাওয়াতে পারে। যৌনস্পৃহ! পুরুষের চেয়ে বেশি হলেও উহার দমন 

করার ক্ষমতা পুরুষ অপেক্ষা নারীর বেশি । যৌন বিষয়ে রতিকালে মাত্র গুরুষের 
সখ লাভ হয়। কিন্ত নারীদের উহার স্বতিতেও সখ শিহরণ আসে। যৌন 

সম্পরকিত মনোরোগেরও অস্তিত্ব আছে। ইহা|! আদি স্বভাবের পরিষ্নায়ক। 
কিছু পুরুষের বেআাঘাতে নারীর রক্ত দর্শন না করলে সেই নারীর প্রতি ফামন! 
আসে না। বেত্রাঘাতের বদলে প্রায়ই এই কারণে এর। নারীর উপর অত্যাচার 

করে। বহু নারী আবার প্রত ন৷ হলে ঘৌন আবেদনে সাড়। দেয় না এবং 
সখী হয় না। এস্জস্ড তার! ইচ্ছাকুত ভাবে কলহ রুরে প্রহ্থত হতে চায়। 
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অবন্থ এইগুলির প্রতিটি হচ্ছে মনোরোগ | গবেষণার সময় নর-নারীর এই সব 
রোগগুলি সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হুবে। ] 

এক এক দেশে বা সমাজের মধ্যে এক এক প্রকার অপরাধীদের আধিক্য 

দেখ৷ যায়--কারণ অনেক সময় সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা বু অপরাধী গড়ে। 
বিশেষ করে অভ্যাস-অপরাধীদদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য । এই 

অভ্যাস-অপরাধীদের সংখ্যাই সকল দেশে সবাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। দেশের 

অপরাধীদের প্রায় & অংশেরও অধিক থাকে এই অভ্যাস-অপরাধী। বলা 

বাহুল্য এই যে অপরাধীদের প্রাথমিক পর্যায়ের অপরাধীদের সংখ্য!। প্রতিটি 
দেশে সর্বাপেক্ষ। বেশি হয়ে থাকে । সমাজের বিধিব্যবস্থা। এদের সংখ্যা বাড়িয়ে 

বা কমিয়ে দিতে পারে। এই কারণে এক সুরোপীয় অপরাধ-বিজ্ঞান সব সময় 

ভারতীয় অপরাধীদের উপর সকল বিষয়েই প্রযোজ্য হয় না। হুরোপীয় 
অপুরাধীদ্দের মাপকাঠিতে ভারতীয় অপরাধীদের বিচার করা মুর্খত1 মাত্র। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞান এখনও গড়ে ওঠেনি। ভারতীয় 
অপরাধ-বিজ্ঞান এদেশের পুলিশ বিভাগ এবং স্ুনিভারসিটির নৃতত্ব ও মনত্তত্ব 

বিভাগের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে। 

বিঃ দ্রঃ-__ভারতীয় শ্বভাব ছুর্ত্ত জাতিগুলির মধ্যে গবেষণার প্রয়োজন 

ছিল। '্রাগ স্বাধীনতা কালে ব্রিটিশ পুলিশ সাহেব ও ম্যাজিষ্রেটরা ওদের 

ইতিবৃত্ত কিছু কিছু সংগ্রহ করেন। কিন্তু তারা শত চেষ্টাতেও তাদেরকে 
নিরপরাধী করতে পারেন নি। 

সৌভাগ্য এই যে সাম্প্রতিক কালে কাঁলকাত৷ সুনিভারসিটির নৃতত্ব বিভাগের 
প্রধান ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক একক উদ্চমে এই অসাধ্য কার্য সমাধা করতে 
সচেষ্ট। লোধা প্রভৃতি কয়েকটি অপরাধপ্রবণ জাতি জনগণের বিভীষিকা 

ছিল। ওই সাহসী বিজ্ঞানী কৌশলে ওদের আয়তে এনে ওদের অন্ত 

মেদিনীপুরে বিদিশা নামে একটি বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বড় গ্রাম স্থাপন করে 

সেখানে বৈজ্ঞানিক পন্থায় নৈতিক ও কার্যকরী শিক্ষ। ছারা তাদেরকে. স্থপথে 

এনেছেন। পৃথিবীতে এই সম্পকিত প্রথম অনবন্য প্রথম নার্থক উদ্ভমের জন্ত 

তাকে পন্মতৃূষণ করা৷ উচিত। 
পূর্বকালীন ইংরাজ উচ্চপদী লরকারী কমমীদের মত পুলিশের বর্তমান 

ইনেম্পেক্টর জেনারেল শ্রীরণজিৎ গুপ্ত এই বিষয়ে এ'র অন্যতম সহায়ক । উল্লেখ্য 
এই যে পুলিশের জনৈক ইংরাঁজ উচ্চপদ্ী ওই মেদিনীপুরেই কষ্টি-কোকিল 
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নাষক স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতিটিকে আবিষ্কার করেন। এই বি8্িশ! কলোনী সম্বন্ধে 

পরবর্তী খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। জর্বভারতীয় গবেষক ছাত্রগণের 

অন্ত এই একমাত্র শুধার! কলোনীটি গ্রস্ৃত উপকারে আনবে । ] 
ইংরাঁজিতে একটা কথ! আছে, “টু স্টাডি বার্ডস ইন কেজ এপ্ড বার্ডস ইন্ 

ওয়াইন্ড স্টেট. ইজ ভিফারেন্ট থি।” এই কথাটি গ্রব সত্য। তাই বন্দী 
অবস্থায় ওদের নিকট থেকে আশানুরূপ ইন্ট্রসপেকশন তথা অভিব্যক্তি পাওয়1 

যায় না। এই কারণে জেলে আবদ্ধ অবস্থায় অপরাধীর্দের উত্তমরূপে স্টাডি করা 

অসম্ভব। গবেষণার্থে ওদের নিজেদের ডেরাতে গিয়ে ওদের সঙ্গে যূলাকাৎ 

করা দরকার । আমর এ বিষয়ে ভারতীয় পুলিশ বিভাগকে অবহিত হুতে 
বলি। অপরাধীদের প্রতিটি “ব্যবহারই” তাদের “ন্যাকামি” বা “বজ্জাতি”, 

প্রারস্তেই এইরূপ যনে না করে, তাদের উণ্চত এদের এই সব বাবহারের মধ্যে 

কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কিন তা অন্ুসদ্ধান করা। কিরূপ 

প্রণালীতে এবং ধারায় এইরূপ অনুসন্ধান করা চলে, তা আমি এই পুস্তক 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত করেছি। ' 

অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান-পদ্ধতি সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বল! 

যাক। তিনটি বিশেষ পদ্ধতি ছার! এই অন্থসন্ধান কার্ধ সাধিত হয়। উহাদের 

যথাক্রমে-__(১) পরিদর্শন, (২) আগম এবং (৩) অন্মান বলা হয়| প্রথমে 
পরিদর্শন নম্বদ্ধে বল! যাক। ক্ষ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্জ্িয়াদির সাহাষ্যে প্রত্যক্ষভাবে 

বিষয়বস্ত পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম পরিদর্শন । চোরেদের কেউ কেউ সর্বাঙগ 

তৈলসিক্ত করে কালো! হাফ প্যান্ট বা ল্যাঙ্গট পরে চুরি করতে বার হয়। 
€তলসিক্ুজনিত দেহের পিচ্ছিলতার কারণে কেউ তাদের ধরে রাখতে পারে 

না| কাল ল্যাঙ্গট বা হাফ, প্যাণ্ট পরার উদ্দেশ্য অন্ধকারের সহিত বেমালুষ 
মিশে ঘাণয়া | এক্ষণে কেউ এবপ অবস্থায় কোনও চোরকে প্রত্যক্ষভাবে 

পরিদর্শন করে তাদের বুদ্ধিমত্ত। সম্বন্ধে কোনও উক্তি করলে এরূপ উতক্তিকে 

বল হবে “পরিদর্শন” | পরিদর্শন সম্বন্ধে বল! হলো । এইবার “আগম" 

মন্বন্ধে বল! যাক। বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে শুনা কাহিনীর উপর নির্ভর 

করে মানুষের জ্ঞান লাভ করার নাম “আগম” | আমার কাছে কোনও 

এক অপরাধী এইরূপ এক উক্তি করেছিল, “হা! মশাই! আমরা অলস 
প্রকৃতিরই বটে ! আমর] জানি ষে এ এক লঙ্জাকর ব্যাপার । কিন্ত তা সত্বেও 

'আঁমর। অলন জীবনই যাপন করি। এই অলসতা দূর করার জন্ত আমর! মদ 
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থেয়ে থাকি, ইত্যার্দি।” কিংবা! কোনও এফ ভারতীয় পুরান পাগীর কাছে 
শুনা গেল যে, তার! ছোট ছোট মুভিতে চূণ মাথিয়ে সেগুলি গালের কষিতে 
পুরে কির মধ্যে ফুটো করে। চৃণের ধার! গালের ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে 
ক্ষয়িত হয়ে ছিত্্র তৈরি হয়। তারপর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড় বড় মুড়ি 
পুরে ছিত্রটি বড় হতে আরও বড় ক'রে তার। গহন! ও অর্থাদি অনায়ামে ভাতে 
লুকিয়ে রাখে। সাধারণ ভাবে মনে হয় ব্রব্যগুলি তার। গিলে ফেল্ল। আসলে 

কিন্তু তা তারা গিলে ফেললে! না। [ কেউ কেউ সাঁক, ছু-গানি গিলে খেয়ে 

পরে ক্ষোলাপ নিয়ে ত1 বাহ্ের সঙ্গে বার করে নেয় ] এই সকল বিশ্বস্ত বিবৃতির 
উপর নির্ভর করে যদি কেউ অপরাধীদের অন্তনিহিত অলসতা ব। বুদ্ধিমত্তা 
সন্বদ্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন ত তাকে বলা হবে “আগম” | পরিার্শন 

ও আগম অম্বন্ধে বলা হলো। এইবার অস্ুমান সম্বন্ধে বলা যাক। ধরুন 

অদূরবর্তী কোন এক পর্বত শিখর থেকে ধুম নির্গত হচ্ছে। এইক্ষেত্রে 

নিশ্চত্রূপে অন্থমান করা ঘায় যে, অন্রধ্তী পর্বত-শিখরে আগুন আছে। 
কারণ আগুন থেকেই ধৃম নির্গত হয়। বিষয়বস্তর তিনটি গুণাুপ আগম এবং 
পরিদর্শন ঘারা জ্ঞাত হওয়ার পর তার চতুর্থ গুণটি না দেখেও নিভূলিরূপে 
উহা! অন্মান কর! যায়। এইরূপ রীতিতে অনুষ্কা করার নাম অন্থমান। 

এইরূপ প্রদর্শন, আগম ও অন্থমানের মধ্যে অনেক ভুল ব। ক্রটিবিচ্যুতিও 
থেকে যায়। এই তুল বা৷ ক্রুটিকে বল! হয় “বিকল্প” । অনুসন্ধানের সময় 

এই লব বিকল্প সন্ধে সাবধানতা অবলম্বন কর উচিত। বিকল্প ছুই প্রকারের 
হয়, যথা--(১) বহিবিকর্প এবং (২) অন্তবিকল্প। রজ্জু-সর্প, শুজভি-মুক্তা, মায়া- 

মরীচিক! গ্রভৃতি বহিধিকয্পে ভুল চিত্ত চক্ষ থেকে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। 

অপর দিকে অন্তর্বিকপ্পে কোনও রূপ বিষয়বস্তর অস্তিত্ব থাকে না। অস্তধিকম্পের 

বিষধবস্ত চিন্তার ঘারা মস্তিষ্কের মধো জাত হয় এবং পরে তার ছবি মস্তি থেকে 

চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় আমর! ভূত, বিভীষিকা প্রসূতি 

দেখে থাকি। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্ত দ্বিতীয় 

ক্ষেত্রে রঙ্ছু বা সর্প কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না, অথচ মানুষ সম্মুখে এ সর্প ব! 
রজ্জু দেখে থাকে। মন্তিক-বিকারের কারণেই এইরূপ ঘটে। [ হালুসিনেসন ] 
এই ধরনের ভূল পরিদর্শমকে আমর] অস্তধিকয্প বজি। ঠগী অপরাধীর! সাধারণ 
্বানুষের এইসব স্বভাবগত বিকল্প সন্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তার! প্রায়ই কখনও 
বাক-প্রয়োগ ছ্বারা কখনও বা হাতসাফাই বা ম্যাজিকের লাহায্যে দুর্বলচিত্ত 



৫১২ অপরাধ-ত 

মান্গষের মধ্যে বিকল্পের স্যঙি করে নানারপে তাদের ঠকিয়ে থাকে । অপরাঁধ- 
বিজ্ঞানের ছাঅ-মাত্রেরই মনোবিজ্ঞানের এই বিশেষ দিকটি সম্বন্ধে অবহিত থাক! 

উচিত। 
বিঃ ভ্রঃ-_বিকল্প তথ। ত্রাস্তির দৃষ্টাস্ত শ্বরূপ বল! যায় যে বিগত মহাযুদ্ধ কালে 

কলিকাতায় বাঙালী মেয়েদের [মাথায় এয়োস্বীর চিচ্ছ ] লাল সিঁদুর দেখে 

আমেরিকানর! বুঝেছিল যে তার! সব লাল চিহ্ন ধারী কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে। 
নিম়োক্ত চিন্রটি থেকে বছিবিকল্প [ ইলিউসন ] সম্পকিত বিষয়টি বুঝা ষাবে। 

বহির্মুঘধীতা৷ ও অস্তরখীত! যথাক্রমে রেখার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ব। হাঁস করে। নিয়ে 
চিত্রের সরল রেখ! ছুঃটি দৈর্ধ্যে সমান হলেও একটি বহিমুর্ধী বাহঘয়ের জন্ত 
দীর্ঘ এবং অন্তটি অন্তর্মূবী বাহুছয়ের জন্য হৃম্ব প্রতীত হয়। (৫) 

১ 
পর 

অপরাধ-বিজ্ঞান অনুসন্ধানের রীতি ব। পন্থাগুলি স্বদ্ধে বল! হলে! | এইবার 
এই অপরাধ-বিজ্ঞান সনবন্ধীয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রগুলি আমর1 কিরূপে বেছে নিতে পারি 

সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচন। করা যাক | আমর! প্রত্যহ বছ কিছু দেখি, পড়ি বা 

শুনি এবং তার ফলে আমাদের মনে নানারপ প্রশ্নজাগে--বিশেষ করে একটি প্রশ্ন 

“কেন ?” কিন্তু এই “কেন?” প্রশ্নেরসমাধানের চেষ্ট। আমরা প্রায়ই করি না। কিন্ত 

আমরা যদি তা করি তাহলে আপনা আপনিই এদেশে অপরাধ-বিজানগড়ে উঠতে 

পারে। ভেজাল খান্ ওমাইকের 'নন্ ইপ, ধ্বনি দ্বার! মস্তিষের লুক্ষন্থানু ক্ষতিগ্রস্থ 

হওয়ায় গ্র্মিত অপম্পৃহার বছিবিকাশ ঘটে কি ল! ইহাও খাঁমাদের বিবেচন! 

কর] উচিত। বছ মনোরোগী পুরুষ যৌনজ অপকর্ম না করেও তারা তা করেছে 

বলেনিজের ও অন্তের নামে অপবাদ রটায়। কিন্তু এই অদ্ভুত আচরণ ভার! কেন 

4) উপরস্ধ কোনও কিছুর ইনটেন্সিটি বেড়ে গেলে উহার টাইম শ্পোশ কমে যায়। 



অপরাধ গবেষণ। ৫১৩ 

করে? কোনও কোনও ভারতীয় অপরাধী ছোট কাঞ্জ বা অপরাধে* লিপ্ত 
হতে লজ্জা! বোধ করে। তার মনে করে এর দ্বার তাদের গুরুর অবমানন। 

হবে। অপকর্মের মধ্যেও এই ধরনের আভিজাত্য-বোধ দেখ যায় কেন? 
কলিকাতার পুরান চোরদের প্রায়ই একটি করে ছোকরা! পুষতে দেখা! বায়। 

এই সব ছোকরাদের দখল নিয়ে তার] মারপিঠও করে থাকে । অথচ সকল 
ক্ষেত্রে এই সব ছোকরারা! অপকর্ষের জন্ত নিয়োজিত হয় না। ভা'হলে এর 

গ্রকৃত কারণ কি? এই সব “কেন'র উত্তরের জন্ত যদি অন্থুসদ্ধান করা যায় 

তাহলে দেখা যাবে যে, এই সব ছোকরাদের সহিত এই শ্রেণীর পুরান চোরদের 

অবৈধ সম্বন্ধ আছে। অবশ্ত বহু ক্ষেত্রে এই সব বালকের? ঘুরঘুলি নর্দমার পথে 
চুকে বড়োদের জন্য ছুয়ারের খিল খুলে দেয় । কলিকাতা শহরের বহু অপরাধী 
একাধারে হিন্দু; মুসলমান এবং খৃস্টান নামে আত্ম-পরিচয় দেয়, যখা-_-(১) সেখ 
করিম ওরফে হয়ঠরণ দাস ওরফে জে, ডেভিড ওরফে সাধন চাটুষ্যে ওরফে 
সেখ নবী, ইত্যার্দি। বাপের নামও থাক্রমে অন্ুদূপ ভাবে তার। পাল্টিয়ে 
দেয়। সব সময় কি এরা আত্মরক্ষা ব। আত্ম-গোপনের জন্য এইরূপ করে? 

প্রকৃত অপরাধীরাই সাধারণতঃ এইভাবে নাম পাল্টিয়ে থাকে, ন! প্রাথমিক 
অপরাধীরা ও এইরূপ করে থাকে? ইহা কি প্রকৃত অপরাধীদের একজাতিত্ 
বোধের পরিচায়ক ? মিথ্যা! করে পিতার নাম বলার জন্য ভর্খসিত হলে 

কোনও অপরাধী আমাকে এইবূপ বলেছিল £ “বাপ ছেলের নাম রাখে। এ 

ক্ষেত্রে আমি বাপের নাম রেখেছি । মশাই! বাপ তে৷ আমার একজন ছিল? 

নাই বা আমি বা! আমার ম! আমার পিতার নাম জানলাম।* আত্ম-পরিচগ দেবার 
লয় কেউ কেউ আমীন ভট.চাষ, স্থধাময় লেখ ইত্যাদি যুক্ত নাম বলে। কিন্ত 

কেন? এইরপে প্রতিটি প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়। মাত্র যদি আমরা 

পরিদর্শন, আগম এবং অনুমানের সাহাষ্যে অঙ্গসন্ধান শুরু করি তা'হলে এদেশেও 
অপরাধীদের রীতি-নীতি, সমাজ-ব্যবস্থা! ও চরিত্রার্দি সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য 
জান! যায়। 

এদেশের শাস্তিরক্ষক, আইন-জীবী এবং বৈজ্ঞানিকরা এইভাবে অস্থসন্ধান 

* কোনও এক অপরাধী আমাকে বলেছিল, “ন্য মশাই, ও সব ছোট কাজে আমি হাত 

দিই না। শেষে ধরা গড়ে যাব আর লোকে মনে করবে আমি বুঝি সেখানে ঘটি-বাটি চুরি 
করতে গিয়েছিলাম ।” অন্ক এক অপরাধী আমাকে এইরূপ বলেছিল--আজ্ঞে। ওতে। 

ছিচকে। ওদের সাথে আমর! মিশি না ।” 

৩ 



৫১৪ অপরাধ-তত্ব 

চালালে ভারতীয় অপরাধ-বিজান গড়ে উঠতে পারে। ভারতীয় অপরাধীদের 
মংখ্য। কমাতে হলে ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রগ্নোজন সর্বাপেক্ষা! বেশি। 
মন্তিষের যধ্যে কি হচ্ছে কিংবা! তাতে কি আছে বা! না আছে--এই সব বিষয় 
ঠিক ভাবে বল! আজও কঠিন। [শরীরকে চেরাই কর! গেলেও মনকে ঠিক এ 
ভাবে তা করা যায় না। ] কিন্ত অপরাধীদের অভিব্যক্রি ও কার্ধকারণ অনুধাবন 
করে আমরা আগম, পরিদর্শন ও অনুমান ছারা উহার কারণ নিরৃলিরূপে 
অন্থমান করতে পারি। 

ভারতীয় অপরাধ-বিজ্ঞানের সহিত, পাশ্চাত্য অপরাধ-বিজ্ঞানের তুলনামূলক 

আলোচন। অপরাধ-বিজ্ঞানের অপর আর একটি দিক। কি ভাবে এইক্ধপ 

তুলনা কর] যেতে পারে সেই সম্বন্ধে কিছু বলবে! । হৃষ্াস্তস্বরূপ অপরাধী 
বিশেষের (১) হায়ের প্রসারত1। ও (২) হৃদয়ের উদ্দারতা-_-এই ছুইটি বিবয় 
সম্বন্ধে বল! যেতে পারে । দেশ-বিশেষের সমাঙ্গের ব্যবস্থা এবং ধর্ম-বিশ্বাদ 

প্রকৃত অপরাধীদের সামান্ত-মাত্রায় গরভাবান্বিত করে, কিন্তু প্রাথমিক অপরাধী- 
দের উপর অত্যধিকরূপে উহ! প্রভাব বিস্তার করে। কোনও কোনও 

অপরাধীর মধ্যে সময় সময় কমবেশি সংপ্রেরণা* বতিয়ে থাকে । বস্ততাগ্ত্রিক 

স্থরোপে আংশিক সংপ্রেরণা অপরাধীদের মধ্যে হৃদয়ের প্রসার আনে এবং 
ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের আপরাধীদের মধ্যে এই আংশিক সংপ্রেরণা সি করে 

হদয়ের উদ্বারতা। এই প্রসারতা। এবং উদ্দারতার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে একটু 
বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। কোনও এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের রোম নগরে 
পকেট কাটা যায়। অপহৃত ব্যাগটিতে ৩**. টাকার নোট জাহাজের 

একখানি টিকিট ও পাশপোর্ট ছিল এবং সেই সঙ্গে খানকতক ঠিকানা-লেখ! 

কার্ডও তার ছিল। কয়েকদিন পরে ভত্রলোক তার লগ্ডনের ঠিকানায় একটি 
রেজিস্টার্ড লেফাপা পান। লেফাপাটির যধ্যে পাশপোর্ট ও জাহাজের টিকিট- 

খানি স্তস্ত ছিল। ইহ! একটি হৃদয়ের প্রসারতার দৃষ্টান্ত । ভারতীয় অপরাধীরা 
এইরপ ক্ষেত্রে স্রব্য গুলি নষ্ট করে ফেলত। কিন্ত এই ভারতীয় অপরাধীর 
হায়ের প্রসারতা না! দেখালেও তারা সময় সময় হাায়ের উদারতা দেখিয়ে 
থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বল! যেতে পারে £ বাগলার কোনও এক স্থানে 

০০০০০ 

* অপন্পৃহার সহিত কম-বেশি সংপ্রেরণাও কোনও কোনও অপরাধীর মধ্যে মিশ্রিত দেখ! 

ধায়। এই সংপ্রেরণার মাত্র! অনুযায়ী অপরাধের মধোও তারা! ভালো মন্দের জাত-বিচার কনে 

খাকে। 
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জনৈক গৃহস্থ একদূল ভাকাত দ্বারা আক্রান্ত হলেন। এই অবস্থায় গৃহস্বামী 
তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত না করার জন্তে অনুরোধ জানান। ডাকাত দলের 
সর্দার এইরূপ অবস্থায় কিছু অর্থ গৃহন্বামীকে ফেরৎ দেয়। এইরপ দয়! কোনও 
মুরোপীয় ভাকাত দেখাবে কি'না সন্দেহ আছে। এইরূপ উদারতা ভারতীয় 
অপরাধীদের ছারাই সম্ভব । 

সৎপ্রেরণ। বিকৃত ভাবে কিংবা আংশিকরূপে অপরাধীদের মধ্যে বর্তালে 
তাদের ব্যবহারাধিও অত্যত্ূত হয়ে থাকে । সংপ্রেরণার হ্বয়তার জন্তে তারা 
একেবারে অপরাধ-বিমৃখ না! হলেও এই ধরনের প্রসারতা বা উদ্দারতা এদের 
অপকর্ষের মধ্যেও এর! দেখিয়ে থাকে । কোনও কোনও প্রাথমিক অপরাধীদের 
লম্বন্ধে ইহ! বিশেষরূপে প্রযোজ্য । 

এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বার। অপরাধ-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন কর! 
যাঁয়। ছাড়া অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের অপরাধীদের প্রতি বিশেষ মরদ বা 
সহানুভূতি থাকা উচিত, তা না হলে নিরপেক্ষভাবে ভাদের কার্ধ-কলাপ বিচার 
করা অলভ্ব। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ কোনও এক বাহ্তঃ যৌনজ অপরাধীর কথা 
বল। যাক। 

ধরুন, বিশ্বস্তভাবে জানা গেল ব! শুনা গেল যে কোনও এক গৃহস্ব-কন্তা 

একজন ধনী যুবকের সঙ্গে অবৈধভাবে প্রেম বিনিময় করছে। বিষয়টি জাত 
ছওয়া মাত্র কন্যাটির উপর ক্কুদ্ধ হয়ে ত্বণাতে নাক সিটকালাম। অথচ কিরূপ 

অবস্থায় কন্তাটি এইক্প পন্থা! অবলম্বন করেছে তা জানবার একবার চেষ্টাও 

করলাম না। ইহা! অত্যন্ত অন্তায়। নিয়ের বিবৃতিটি পড়লে বিষয়টি উত্তম- 
রূপে বুঝা যাবে। 

“প্রৌচ বয়নে আমার পিতা কর্মচ্যুত হন। এ বয়সে চাকুরি পাওয়া যায় 

না। সাত-আটটি পুত্র-কন্তা নিয়ে পিতা আমার ভীবপ ছুরবস্থায় পড়েন। 
পাওনাদার ও বাড়িওয়ালার তাগাঘায় আমর! অস্থির হয়ে উঠি। ঠিক এই 

লময় দেবুদার সঙ্গে আমার বাবার আলাপ হয়। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি 
আসতেন এবং আমাদের কিছু কিছু অর্থ-সাহাধ্যও করতেন। দেবুদার কিন্ত 
লক্ষ্য ছিল আমার উপর | বাঁব। এই সব যে ন। বুঝতেন তাও নয়। কতবার 
তিনি আমাকে সাবধানও করে দিয়েছেন। কিন্ত মুখে তিনি কোনও কিছু 

বলতে সাহস করেন নি। একদিন ঘরে বসে গল্প করতে করতে দেবু আমাকে 

বুকের কাছে টেনে নিলেন। প্রতিবারের স্তায় এবারও আমি প্রতিবাদ করতে 
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ষাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার কার্নে এল বাড়িওয়ালার বীভৎন চীৎকার । 
জন চার-পাঁচ দেশওয়ালী গুগ্ার সাহায্যে বাড়িওয়াল। জোর করে বাড়ি দখল 
করতে চায়। কিছুক্ষণ বাকৃবিতগ্ডার পর পিতাঠাকুর নাচার হয়ে ঘরে ঢুকলেন । 
তখনও আমি দেবুদ্ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছি। 
বাব! এ অবস্থায় আমাদের দেখেছিলেন কিনা জানি না। তিনি ঘরে ঢুকে 

দেবুদ্াকে বললেন, “বাব! দেবু! গোটা &* টাক! দিতে পার?' ভাড়াতাড়ি 
অরে বলে দেবুধী উত্তর দিল, “নিশ্চয়ই পারি। এতক্ষণ বলেননি কেন? কারা 
ওর1? পঞ্চাশটি টাকা দেবুদা আমার হাতে গুঁজে দেয়। আমি ক্ষ মনে 
নোট-কটা। ধীরে ধীরে তক্তপোশের উপর নামিয়ে রাখি। পিতাঠাকুর ছে"? 

মেরে টাকাকণ্ট তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান। ততক্ষণে আমিও উঠে দাড়িয়ে 
ছিলাম। দেবুদা' পথ আগলে বলে উঠেন-“পালাচ্ছ যে, ইয়ারকি নাকি! 
দাড়াও। কাকীমাকে বলে দিচ্ছি। খুকী আমার কথ শুনছে না। যাও, 
বসে ওখানো |” বাপ-মার ছুঃখ-ছুর্দশ। বোঝবার আমার বয়ন হপ্রেছে। তাই 
চোখের জন মুছে আমি দেবার পাশে গিদে বসি ।আমি তাকে বাধা ও দিই নাঃ 
নিজেকে এলিয়েও দিই না। আমার নিম্পন্দ দেছট। নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়। 
করে দেবুদ বেরিয়ে যায়। ঘব থেকে শুনতে পাই মা বল্ছেন--“আুবার আসবে 
তবাবা1” বিছানায় শুয়ে আমি কাদতে থাকি, হঠাৎ শুনতে পাই মা শুধাচ্ছেন 
“কাদছিস্ নাকি তুই? উত্তরে আমি বলি--'না মা! কার্দিনি ত!” এর আগে 
আমার গলার রুত্ম আওয়াজ শুনে ম! ছুয়ারের কাছে এনে একবার জিজ্েস 

করেছিল-_কিরে? তোর! ছুটোতে ঝগড়া করছিস্ বুঝি!” 
এই ধরনের পরিবারের কলিকাতায় অভাব নেই। আমি এমন পরিবারের 

খবর রাখি যেখানে মাতা লজ্জার খাতিরে কুমারী কন্তার গর্ভঙ্গাত কন্তাকে 

নিজের কন্ত। বলে পরিচয় দিয়ে লজ্জ| ঢেকেছেন। ক্ষ্ধার জালার ন্তায় আর 
জালা নেই। নিজে অনাহারে মরলেও কেহ পুত্রকন্তাকে অনাহারে মরতে 
দিতে রাজি হয় না। এই অবস্থায় স্্ী-কন্তাকে বিক্রয় না করে কেউ ধদি আহার 
সংস্থানের জন্ত অপরাধ করে তাহলে আমর! তাকে শ্ত্রী-কন্ঠা বিক্রয্নকারীদের 
অপেক্ষ। কি কম ঘ্বণা৷ করি ন1? 

(৫) বছু লম্পট যুবক অভিধোগ এলে মিথ্যা করে এরূপ বলে--“ মেয়ে অমুকের সাথে প্রেম 

করছিল ব বেরিয়ে যাচ্ছিল । আমি দেখে ফেলাতে ও ওদের এ কাজে বাধা দেওয়ায় এ মেয়ে 

আমার বিরুদ্ধে উল্টো মিথ অপবাদ দিলে ।” 
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আবার আমি এমন কনল্তাকেও জানি যে অতি মংগোপনে যৌনজ বৃত্তির 
দ্বার! অর্থোপার্জন করে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ করেছে। শুধু ভাই নয় 
ছোট ভরগ্মীদের বিবাহ দিয়েছে এবং একমাত্র ভাইটিকে বি-এ পাশ করিয়ে, পরে 
একজন ভাল ছেলেকে নিজে বিবাহ করে সখী হয়েছে এবং বিবাছের পর নে 

একনিষ্ঠভাবেই জীবনষাপন করেছে । তার বিগত দিনের অপকার্ষের জন্ত সে 
সাবা জীবনই অনুতপ্ত ছিল। 

এই ধরনের অপরাধীদের শ্রেণী-বিভাগ কিরূপ প্রণালীতে কর। উচিত তাহ! 
বিবেচ্য। সাধারণভাবে এদের দৈব-অপরাধী বল উচিত কিনা তাহাও 

বিবেচ্য । নিয়ে এই ধরনের একজন অযৌনজ অপরাধীর বিবৃতি উধ্বত কর! 
হলো। বিবুতিটি প্রণিধানযোগ্য। 

“সামান্ত মাইনের এক খাঙ্জাঞ্চির চাকরি করি। কিন্তু পোস্যবর্গের অভাব 

নেই। ভাইব্মব নংসার এবং বোনের সংসার সবই আমার ঘাড়ে। বন্ধু-বান্ধবদের 
কাছে টাক। ধার করি। ভিক্ষাও করি। প্রতিদানে উপকারী বন্ধুরা আমার 
বয়স্থা কন্তা এবং সুন্দরী স্ত্রীর উপর স্ৃবিধা নিতে চায়। আমি এক দিনেই 
শুভাকাজ্ীদের বিদায় দিয়ে অর্থের সন্ধানে বার হুই। শেষে নাচার হয়ে 
আফিসের ক্যাশ থেকে কিছু টাক! না! বলে আমানত নিই । কিন্ত শোধ দিতে 

পারি না। বরং ক্ষেপে ক্ষেপে আরও বনু টাক! নিয়ে ফেলি। অডিট হবার 

মাত্র একদিন বাকি। আগের দিন সন্ধ্যার পরও এক। ক্যাশ ঘরে বসে ভাবতে 

থাকি। সকল কর্মচারীই বাটা চলে যায়। কিন্তু আমি যাই না। হঠাৎ 
আমার মাথায় এক বুদ্ধি আমে । আমি "চোর চোর* বলে চেঁচিয়ে উঠি। 
লোকজন জড় হলে আমি জানাই--হঠাৎ পিস্তল হাতে একট লোক জানে। 

লোকট| কুড়ি হাজার টাকা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এদিকে পালিয়ে 

গেল।” 

এইসব অপরাধ ছাড়া, কুনংস্কার, কুপ্রথ! এবং দাস্িকতাপ্রস্ছত অপরাধ 

মধঘন্ধেও অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের বিবেচনা! করা৷ উচিত। প্রভুর আদেশে 

প্রতুভক্ত ভূত্যের ঘার। রুত অপরাধকে আমরা কিরূপ শ্রেণীর অপরাধ বলব? 

আদর্শ প্রণোদিত হয়ে পিতার আদেশে মাতৃহত্য। এবং ধর্মীয় কারণে সাগর-বক্ষে 
কন্তা নিক্ষেপ, বশের সুনাম রক্ষার্থে ভ্রুণ হত্য। প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অপরাধ। 
কারণ, এই সকল অপরাধ কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বার! গুণোদিত হয়নি। 
এগ্ছাড়। ভয় বা! লজ্জ। এড়াবার অন্ত অনেকে অপরাধ করে। পাঞ্াবের কোনও 
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পরিবারে জন্মাব! যান কন্তাগণকে হত্যা কর। হত। কারণ, কল্তাগণকে বিবাহ 
করে বাটার কর্তাকে কেহ “শ্বশুর” সম্বোধন করবে তা এ মব পরিবারের কর্তী- 

ব্যকিরা পছন্দ করত না। 

আমি এমন এক উচ্চ বংশোস্তব ভন্ত্র ডাকাত সর্দারের বিষয় শুনেছি, যে 

একট! উত্তেঙ্গন।৷ উপভোগ করবার জন্ত বা রোম্যাব্সের কারণে ডাকাতি করত। 

অপহৃত অর্থার্দি সে নিজে গ্রহণ না করে সেগুলি সে প্রায়ই গরিবদের বিলিয়ে 

দিত। এছাড়া অপহৃত ভ্রব্যাদির $ অংশ অকুস্থলেই গৃহস্থদের মে ফিরিয়েও 

দিয়েছে। এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাস! কর! হলে মে এইরূপ উক্তি করত- মনে 

করুন, কোনও এক গভীর রাত্রে--হারে-রে-রে করে সদলে পাচিন টপকে 

কোনও এক ধনী জমিদারের বাটী আক্রমণ করলাম। তারপর আরম্ভ হলো 
আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ ও আর্তনাদ এবং গৃহস্থ বধৃদের আকুল মিনতি | আমি 
বিজয়ী বীরের মত তার্দের অভয় দিচ্ছি। এর চেয়ে বড় রোম্যান্স কি আপনার! 
কয্পন। করতে পারেন+ ইত্যার্দি | এই ধরনের অপরাধ-রোগীদের আমর] অপরাধ 
রোগী বলব কি না তাও বিবেচ্য । 

এইসব ঘৌনজ এবং অযৌনজ অপরাধীর্দের অপরাধীরূপে ধরা উচিত কিন! 
তাবিবেচ্য। কারণ ওর! এক প্রবল ইচ্ছার বসীতৃত হয়ে অপরাধী হয়েছে। 
অন্রূপ অপর আর একগ্রকার অপরাধী আছে যাদের অপরাধী বলা যায় না। 
এইসব অপরাধীদের বাক্প্রয়োগ দ্বারা অপরাধী করা হয়। অন্তের দ্বারা 

অন্তায় ভাবে প্ররোচিত ন। হলে স্থৃস্থ অবস্থায় এদের অপস্পৃহ। জাগ্রত হয় না। 

এইখানে কজিম উপায়ে অস্তমিছিত অপরাধ-স্পৃহ। বাহির করা হয়ে থাকে। 
নিয়ের বিরৃতিটি থেকে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাঁবে। 

“মেয়ে কয়টিকে আমি বোনের মতই দেখে এসেছি । হঠাৎ একদিন আমার 
এক বন্ধুকে বলতে শুনি, মেয়ে কয়টি নাকি তুষ্টা প্রকৃতির | বন্ধুটি বলে যে, নে 
মেয়েগুলিকে প্রায়ই আদর করে। শুধু সে নয়। তার অপরাপর বন্ধুরাও তাদের 

আদর করেছে। সাক্ষীন্বরূপ তার এ সব বন্ধুদেরও আমার কাছে! সে হাজির 
করে দেয়। বন্ধুবর স্থযোগের সছ্যবহার করার জন্ক আমাকে অনেক উপদেশ 

দ্বেয়। ধীরে ধীরে আমার মধ্যে [ অপরাধ-স্পৃহা মিশ্রিত ] যৌনব্পৃহ জাগ্রত 
হয়। বন্ধুবর আমাকে বুঝায় যে ছুই মেয়েদের সহিত ছুষটুমী করলে দোষ নেই। 
তখনও আমি জানতাম না যে এদের সকল কাহিনীই কম্পিত এবং তার! 
আমাকে ফাদে ফেলবার জন্তে মিথ্যে গল্প ফেদেছে। বলা বাহুল্য, আমি 
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হুয়োগের সদ্বাবহার করতে গিয়ে অপদস্থ ও প্রহত হই এবং তৎসহ আমার 
এতদিনের সমস্ত হুনামও নই হয়ে যায়|” 

এই ধরনের এজেন্ট প্রোপগেটর ব। গ্রলুককারী * চরদের দ্বার প্ররোচিত্ত 

হয়ে যারা অপরাধ করে তাদের অপরাধী বল উচিত কিনা তাহাও বিবেচ্য । 

আমার মতে মানুষের শ্বাভাবিক অপরাধ-স্পৃহা! যারা জাগ্রত করে তারাই 
গ্রকৃতরূপ অপরাধী। 

[ বিভ্ গ্যাবলিং, টপক] ঠগী দোনাখেল ও নওসের। গ্রড়ৃতি অপরাধে দেখ 

গিয়েছে ষে বাকৃ-প্রয়ে'গ ঘারা ফরিয়াদীকে প্রলুৰ্ধ করে অপরাধীর পর্যায়ে 
উপনীত কর! হয়। সে তখন অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই গ্রবঞ্িত হয়। 

মাহষের মনে অপস্পৃহার অবস্থিতির ইহা! এক অন্ততম গ্রমাণও বটে। ] (৫) 
অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রথমে উচিত, কারা আমল অপরাধী নয় তা 

অন্ধাবনূ কাব বুঝে নেওয়া। এরপর কার] নীরোগ অপরাধী এবং কারা ব৷ 
অপরাধ-রোগী--.তা তাদেরকে চিনে নিতে হবে। এরপর তাদের উচিত গ্ররুত 

অপরাধীদের মধ্যে যারা ঠৈব-অপরাধী তাদের পৃথক করা । এরপর তাদেরকে 

নীরোগ-অপরাধীদের অন্তর্গত স্বভাব, অভ্যাস ও মধ্যম অপরাধীদের চিনে নিতে 

হবে। এইখানেই তাদের সকল কর্তব্য শেষ হলো! না। এ তিন প্রকার 

অপরাধীর্দের মধ্ো কে কে প্রাথমিক পর্যায়ে [ প্রাথমিক অপরাধী ] এবং কে কে 

শেষ পর্যায়ে [ প্রকৃত অপরাধী ] আছে-_তাও তাদেরকে বুঝে নিতে হুবে। 
এরপর তার্দের উচিত হবে এদেরকে শোণিতাত্মক, সাম্পতিক প্রভৃতি উপ- 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা । পরিদর্শন, আগষ, অনুমান অনুসন্ধান এবং সংগৃহীত 
বিবৃতি আদি বারা আমর! তা করে থাকি। এই থিমিসটির মধো প্রমাস্বরূপ 

বহু বিবৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় আমার বলা উচিত হবে। 

এই পুস্তকে যে সকল বিবৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলির ভাষাগুলি 
মংশোধন করে সাহিত্যের উপযোগী করেছি। এই কারণে প্রত্যেকটি বিবৃতি 
একই ভাষায় লেখ! হয়েছে। বহু লিডিং কোশ্চেন্ম্ এবং তার উত্তরও এইসব 

* ভারতীয় পুলিশরা এইসব প্রনুধকারী চরদের আস্তরিকভাবে ঘ্বপা করে এবং সাধারণত 

এদের সাহায্য তার! কখনও নেয় না । ভারতীয় পুলিশ মর সংবাদবাহী চরদের সাহায্য নিয়ে 

থাকে । কিন্ত তা'ও তার! বিশেষ যাচাই করে তবে গ্রহণ করে থাকে। 

(৫) এইভাবে মৎ জনগণও মন্তাতে চোরাই-মন্ত সোন! কিনতে গিয়ে পিতলের দানা বহু অর্থ 

ৰায়ে কিনে ঠকে। 
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বিবৃতির মধ্যে নন্নিবেশিত আছে। এই বিবুতিগুলি সংক্ষি্ত করে লিপিবদ্ধ 
করার উদ্দেস্টে এপ কর! হয়েছে । এ*ছাড়। এই নকল পুরাতন চোরের। প্রায় 
গৃহহীন ও বিবধ নামে পরিচিত। এজন্ড এদের নাম-ধাম দেওয়ার কোনও 
প্রপ্নোজন আমি মনে করি নি। অন্ত্দিকে গৃহী ও শিক্ষিত [প্রাথমিক ] 

অপরাধীদের নাম-ধাম প্রকাশ বাঞ্ছনীয়ও নয়। 
[ এদের একজনের অমৃত-বানী আজও আমার মনে পড়ে--'দশজন ব্যক্তি 

একটি বাটী লুঠ করলে তোমর! বল ভাকাতি। কিন্তু একশজন মিলে একশ 

বাটী লুঠ করলে উহাকে বল! হবে জন-বিক্ষোভ। এই সংখ্যাগুলি আরও 
বাড়ালে তাকে বল! হবে যুদ্ধ। গপ্রথমটির ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের গলায় 

আইনের ফাস গলাবার জন্ত প্রস্তত । কিন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে অসহায় 
ভাবে দূরে ঈাড়িয়ে তোমরা! ভাবে এবার এরা বিচারের নামে এ মরণ ফাস 
তোমাদের ন! গলায় পরায় ।* এইরূপ অন্ত এক স্থৃবিজ্ঞ অপরাধীরও এক 

ক্চিস্তিত স্থভাষণ আমার বারে বারে মনে পড়ে--গণ-দেবতাকে জাগানে! 

বড়ো! শক্ত । ও' সব কাজ [ প্রকৃত ] মহাপুরুষদের জন্ত রেখে রাজনীতিক 
নেতার! অন্যত্র সরে পড়ুন । কিন্ত গণদানবকে সহজে জাগানে! যায় | জনতাকে 

জাগানোর নামে ভাদের অস্তনিছিত অপন্পৃহাকে জাগাবেন না|” আমি স্বীকার 
করি যে, এদের এই সব প্রশ্নের সহুত্তর আজও খুঁজে পাই নি।]" 

মানহুধ কি করে অপরাধী হয় এবং অপরাধী থেকে মানুষ পুনরায় কি করে 

নিরপরাধ হ'তে পারে তা আমি এই পুম্তকে বলেছি, কিন্ত ত1 তারা কেন হয় 

তা আমি বলতে পারি নি। মানুষ মরে কেন, পাগল হয়ে কেন, অপরাধী হয় 

কেন? অনারদদিকাল থেকে মানুষের মনে এইসব প্রশ্ন জাগলেও বিজ্ঞান আজও এ 

সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। এই বিজ্ঞান আমাদের বলে দিয়েছে যে 

এক এবং একে ছুই হয়, ছুই পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং এক পরিমাণ অকিজেন 
মিলে জল হয়। অর্থাৎ উহ1 কি করে ব1 কেমন করে এরূপ হয় বিজ্ঞান ত! 

বলে দিয়েছে; কিন্ত ফেন তা হয় বিজ্ঞান আমাদের তা বলে দিতে পারে নি। 

তাই এই কেন-র উত্তর আমিও দিতে পারিনি । অঙ্ক শান্ের সাহায্যে বি 

কেউ মানুষের মন মাপতে চান তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই দুলই কল্পবৈন। তবে 
কি ভাবে বা কি উপায়ে অপরাধীরা অপরাধী হয় তা আমি বলেছি যেটুকু 
বলেছি ব! বলতে পেরেছি তা থেকে সমাজ কতটুকু উপরূত হবে তা পাঠকবর্গের 

বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়ে নিষ্বের বিবৃতির মধ্যে আমার শেষ নিবেদন 



অপরাধ গবেবণ। ৫২১ 

জানিয়ে এখন আষি আপনাদের মিকট থেকে এইবারকার মত বিধায় গ্রহণ 
করবে! । 

“দেশের বরণ্যে মনীষীর| ধারা অনাগত কালে আইনজীবী, জেল-কর্তৃপক্ষ, 
পুলিশ অফিসার, ভাজার, নৃতখ্ববিদ্ ও মনম্তত্ববিদ্দের একত্র করে গঠন করবেন 
একটি “নংস্থা'_-যে “সংস্থা* অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে চিন্তা করবেন 
প্রভূত সহাছ্ভূতির সঙ্গে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে, নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ধার! প্রচলন 
করবেন বিধিব্যবস্থা, ধারা জেলসমূহকে রূপান্তরিত করবেন শোধনাগারে ও 

চিকিৎসাগারে, তাদের স্মরণ করে আমি খিসিসের এই প্রথম খগ্ুটি শেষ 
করলাম।” 

€*টি নিরপরাধ মানুষের সেনসেশন্ বা ইন্দিয়-বোধ অম্পকাঁয় স্পট, বা 
কেন্ত্রের আভারেজ নংখ্যার তথ্য-তাঁলিক। নিয়ে প্রদত্ত হলে!। এদের মধ্যে 

পরিদৃ্ স্ট্যানভার্ড ডিভিয়েশন লামান্ত বিধায় উহাদের সংখ্যা পৃথকীরুতরূপে 

উধব্ত কর! হয় নি। এই পরীক্ষার জন্ম প্রায় একন্কোয়ার পরিমিত স্থান 
সাবজেক্টের শরীরের উপর আমি বেছে নিয়েছিলাম । 

উষ্ণ্পট কষ্টম্পটট শৈত্যস্পট, স্পর্শস্যট, 
১৪ ১৭ ৮৪ ৬৩ 

৫০টি প্রাথমিক অপরাধীদের সেন্দেশন ব। ইন্্িয়বোধ সম্পকাঁয় স্পট, ব 
কেন্দ্রের আযভারেজ সংখ্যার তথ্য-তালিক। নিম্বে উদ্ধৃত কর! হলে! । 

উ্ল্পট, কষ্টম্পট, শৈত্যন্পট, স্পর্শম্পট, 
১০৭ ১২৭ ৯২ ৬৯ 

[ উপরের তথা-তালিক। ও পরিসংখ্য। সংগ্রহের সময় আমি দেখি থে 

[নরপরাধ ব্যক্তি, অপরাধ-রোগী এবং প্রাথমিক অপরাধীদ্বের উপরোক্ত বোধসমূহ 

প্রায় একই রূপের হয়ে থাকে। এইজন্ত কেবলমাত্র প্রকৃত বা [ উৎকট ] 

পেশাদারী-অপরাধীদেরই এইরূপ পরীক্ষার জন্ত অ।মি বেছে নিয়েছিলাম । 
৫*টি প্র্কত অপরাধীদের সেনসেশন বা ইন্দ্িয়বোধ সম্পকীয় স্পট, বা 

কেন্দ্রের আযাভারেঞ সংখ্যার তথ্য-তালিক। নিয়ে প্রদত্ত হলে | এদের মধ্যে 
পরিদৃষ্ট স্ট্যান্ডাড ডিভিয়েশন সামান্ত বিধায় উহাদের ঘংখ্যা পৃধকীকত রূপে 
উধ্বত কর! হয় নি। 

উফ্ণস্পট, কষ্প্পট, শৈত্যন্পটত স্পশস্পিট 
€ ৬১০২ ১৫৩ ১২২ 



৫২২ অপরাধ-তত্ব 

এই প্লরীক্ষা1 থেকে বুঝা যায় যে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তনের জন্য এদের 
বধ্যে উফতাবোধ ও কষ্টবোধ কম এবং শৈত্যবোধ ওল্পর্শবোধ বেশি থাকে । এই 
পরিবর্তন দেহের ইন্জিয়কোষ এবং মস্তিষ্কের অন্থুকমিক বোধ-কোষ £ এই উভয় 
প্রকার বোধ-কেন্দ্রে সমভাবে দেখ! যায়। 

ইহার পর আমি এই সকল প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে থেকে ১০টি ব্বভাব, 
১০টি মধ্যম এবং ১০টি অভ্যাস অপরাধীদের বেছে নিয়ে আমি তাদের উপর 
পৃথক পৃথক ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে নিয়োক্তরূপ ফলাফল গ্রাপ্ত হই । এই নকল 
ফলাফলের আাভারেজ সংখ্যাসমূহ নিম্োক্ত তালিকায় উধবৃত কর হল। 

বোধ স্বভাব মধ্যম অভ্যাস- 
স্পট, অপরাধী অপরাধী অপরাধী 
উফ &"৩ ৭২ ৯৩ 

কষ্ট ৬৪ ৬৫ ৯২ 

শৈত্া ১৪১ ১২৫ ১০২ 

স্পর্শ ১২:৫ ১১৪ ১১৩ 

এইরূপ পরীক্ষা! থেকে বুঝ! ধায় যে উপরোক্তরূপ বিবিধ বোধের কম-বেশ 
হার এবং মাত্রা £ ম্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাল-অপরাধী এবং তৎসহ প্রাথমিক 

ও প্রকৃত [ উৎকট ] অপরাধী ভেদে কম ব! বেশি হয়ে থাকে। 
ইহার পর আমি ১৫টি বারগ্লার, ১৫টি সাধারণ চোর, ১৫টি পিকপকেট ও 

১৫টি প্রবঞ্ক এবং তৎমহ তিনটি ক'রে খুনে, ডাকাত, ছিঙ্নক এবং রবারকে 

বেছে নিয়ে তাদের প্রতিটি গ্র,পের কেবলমাত্র আভারেজ স্পর্শ স্পট, সম্পর্কে 
নিয়োজ্তরূপ তথ্য-তালিক। সংগ্রহ করে নিই। 

পিকপকেট, চোর তালাতোড় প্রব্কক 
১৪২ ৮৩ ণ১ €ওত 

ডাকাত খুনে ছিন্নক রবার 
€ ৮ ৫৪ ৭১ ণ-৪ 

উপরের তথ্য-ভালিক। থেকে বুঝা! যাবে ষে সাধারণ মান্য, প্লীথমিক 
অপরাধী এবং অন্তান্ত প্রকৃত অপরাধীদের তুলনায় পিকপকেটদের *্পর্জান 
অত্যধিকরপে বেশি। আমি এই হ'তে ইহাও উপলব্ধি করি যে এদেক্ কেউ 
কেউ তাদের জন্মগভ এই স্পৃহাকে অভ্যাস ঘার। বাড়িয়ে নিয়ে তার স্পর্শ জান 
সম্পর্কে অতীন্তিয়ত (1756: 80138011/5 ) লাভ করেছে। 
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৫০টি করে নিয়পয়াধ এবং প্রাথমিক অপরাধী এবং তৎসহ প্রকৃত অপরাধী- 
ঘের অন্তর্গত ৫০টি করে পিকপকেট, বারগনার ও সাধারণ চোরঘের বেছে নিয়ে 

এদ্বের উপর আমি হিপস্যস্ত্রের সাহায্যে তাঁদের শখ, আলোক, স্পর্শ, উ্ণতা। 
এবং শৈত্য-বোধ সম্পর্কীয় রি-আযাকশন টাইম সম্বন্ধে বিবিধরূপ পরীক্ষা করি। 
এইরূপ পরীক্ষার জন্ত আমি ইচ্ছা! করেই ভারনিয়ার হত ব্যবহার করি নি। এর 
কারণ এই য্রটির বায প্রা্ত ফলাফল সঠিক তথা] আযাকিউরেট হয় না। 
নিশ্রয়োজন বিধায় এদের কোনও "গ্যাচারাল' রিভিউ আমি গ্রহণ করি নি। 

আমি কেবলমাত্র উহাদের মাস-কুলার এবং সেনসেরিয়ান রিডিঙই গ্রহণ 
করেছি। নিয়ে এই কল রিডিও সম্পক্ীয় উহাদের আযাভারেজ সংখ্যার 

তালিক। পৃথক-রূপে উধবূত কর! হলে! । নিয়োক্ত সংখ্যাগুলির পারের 6 চির 
নাম নিগম। | ইহার দ্বারা এক মেকেপ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ 

বুঝানে! হয়ে থাকে। 
শব্ব-জ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রতিক্রিয়া-কাল [রি-আযাকখন টাইম ]বা৷ সময়ের 

পরিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য-তালিকা-_ 

সাবছেক, মাসকুলার মেনসেরিয়াল 

সাধারণ মানুষ ১২৮6 ২২৯6 

গ্রাথমক অপরাধী ১২৭6 ২৩০6 

পিকপকেট ১২৪6 ২২৭6 

তালাতোড ১২০6 ২২৪6 

(বারগার ) 
গৃহচোর ১২২6 ২২১6 

সাধারণতঃ খুবই বেশি দেখা যায়। 
আলোক-বোধ সম্পকণয় সময়ের পরিজ্ঞানের বা রি-আযাকশন টাইমের 

সংগৃহীত তথ্য-তালিকাঁ_ 

সাবজেক্ট মাসকুলার ফেনসেরিয়াল 

সাধারণ মানুষ « ১৭৭ 6 ২৭২6 

প্রাথমিক অপরাধী ১৭৫6 ২৭০6 
শিকপকেট ১৭৩6 ২৬৮6 



৫২৪ অপয়াধ-তত্ব 

সাবজেক্ট মাসকুলার পেনসেরিয়াল 
তালাতোড় ১৭৪6 ২৬৫6 

সাধারণ চোর ১৭২6 ২৬৭6 

স্পর্শবোধ সম্পকীক্ম সময়ের পরিজঞান বা! রি-আযাকশন টাইমের সংগৃহীত 
তথ্য ভালিকা-_ 

সাবজেক্ট মানকুলার সেনসেরিয়াল 

সাধারণ মানুষ ১১২6 ২১১6 

প্রাথমিক অপরাধী ১১১6 ২১০6 

পিকপকেট, ১৭৫6 ২০৪6 
তালাতোড় ১০৯6 ২০৮5 

সাধারণ চোর ১১০5 ২০৯6 

উষ্ণতাবোধ সম্পকীঁয় রি-আ্যাকশন্ টাইম ব৷ দময়ের পরিজানের সংগৃহীত 
তথ্য-তালিক।-- 

সাবজেক্ট, মামকুলার সেনসেরিয়াল 
নিরপরাধ ১৩২ 6 ১৯০ 6 

প্রাথমিক অপরাধী ১৩০6 ২৮৭6 

পিকপকেট, ১৩৭ 6 ১৯৪ 6 

তালাতোড ১৪৪ 6 ১৯৭6 

সাধারণ চোর ১৩৮ 9 ১৯৬ 6 

এই পরীক্ষায় আমি দেখতে পাই ষে প্রকৃত অপরাধীর্দের উঞ্তাবোধ 
সম্পকীয় দময়ের পরিজ্ঞান [ গ্রতিক্রিয়া-কাল ] অধিক সময় হয়ে থাকে । এর 
কারণ এই ষে প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে উষ্কতাবোধই কম দেখা যাঁয়। এই 
পরীক্ষার সময় কয়েকজন গ্রকৃত অপরাধী সাড। পর্যস্ত দেয় নি। এইস 
আযাভারেজ করার সময় আমাকে এদের বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে। 

[ এই সকল পরীক্ষা এক ছুরূহ কার্য। সফলতার জন্ত প্রার্থমিক এক 

অভ্যাস-অপরাধীদ্দের আমাকে বুঝাতে হয়েছে ঘে ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারনে 
আমি বুঝবে। যে তার! নিরপরাধ । এই ক্ষেত্রে তাদের আমি মুক্তি দেবে! 
কিংবা তাদের রক্ষিতাকে দেখতে দেবো! | কিন্ত এই ক্ষেত্রে ক্বভাব এবং মধ্যম 
জ্পরাধীদের নেশার জরব্য প্রদান করবার লোভ আমাকে দেখাতে হয়েছে। ] 
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শৈতাবোধ সম্প্ায় রি-আআকশন টাইম [ প্রতিক্রিয়া-কাল ] বা সময়ের 
পরিজ্ঞানের সংগৃহীত তথা- ৮ 

সাবজেক্ট মাসকুলার সেনসেরিয়াল 

নিরপরাধ ১১৭6 ১৫৩6 

প্রাথমিক অপরাধী ১১৮6 ১৫০6 

পিকপকেট, ১১২6 ১৪৬6 

তালাতোড় ১১০6 ১৪২6 

লাধারণ চোর ১১৩6 ১৪৪6 

উপরের পরীক্ষা থেকেও প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে শৈত্যবোধ অত্যস্ত 
বেশি দেখা "ঘ+%1 অন্য হরমন প্রভৃতি হৃত্টির কারণে তায়বিক ক্ষয়ক্ষতিই যে 
ইহার কারণ তাহা আমি ইতিপূর্বে বলেছি। 

এরপর আমি বিশেষ করে দশটি রাত্রের [ প্রাথমিক ] বারগ্লারদের [ তাল৷- 
তোড় বা! সি'দেল চোর ] বেছে নিয়ে তাের উপর স্পর্শ-বোধাস্্বক "৪০0৪1 

পরীক্ষা সমাধা করি। আমি সাধারণভাবে দেখেছি যে এদের দৃষ্টি ও ম্বাদবোধ 
ফম থাকে । এইজন্ত রাত্রে সঠিকভাবে অন্ধকারের মধ্যে কক্ষ হতে কক্ষে 
যাতায়াতের জন্ত এর! এদের শব এবং [ কয়েক ক্ষেত্রে ] ্প্শ-বোধাতআক সেন- 

সেশনের উপর অধিক নির্ভরশীল । আমি এই বিশেষ সত্যটি অনুধাবন করবার 
ছবন্ত তাদের উপর স্পর্শ বোধাত্মক সেনসেশন সম্পর্কে নিয়োক্তরূপে কয়েকটি 

পরীক্ষা করি। মমি এদের এবং পিকপকেটদের চস্ধ বেঁধে দিয়ে তাদের বাম 

হাতের সন্মুখভাগে সিকি+ টাকা, চৌক] ছু'আমি ও চার আনি, ভবল পয়সা, 

পুরাতন পয়সা, পুরাতন আনি, ফুটো নয়া প়স! গ্রভ্তি রেখে তাদের একটি 

কাগজে উহাদের সাইজ বা মাপ অন্থযায়ী রেখা-চিত্র ডান হাতে আকতে বলি। 

আশ্চর্ধের বিষয় এই সকল রাত্রির চোরদের ছুই-একজন ছাড়া সকলেই প্রায় 

ঠিকভাবে উহাদের মাপ সহ চিত্র এঁকে দিতে পেরেছিল। কিন্ত দিবা 

চোরদের অধিকাংশই একপ কোনও চিন্ত্র সঠিকভাবে আকতে লক্ষম হয় নি। 

এই থেকে প্রমাণিত হয় যে এক শ্রেণীর রাজের চোর তাদের অপকার্ষের নত 

স্পর্শ-বোধাত্বক সেনসেশনের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল । কিন্ত ওর়প অন্ত 

পরীক্ষ। ঘার! আমি প্পেনেছি যে রাত্রের [প্রকৃত] সবল [বারগ্গার ] চোরর। 
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অতি মাত্রাতে শব্ব সম্পকিত অতীন্দ্রিয়তার অধিকারী । এইজন্ত এর দিবাভাগে 
কখনও কোনও চৌর্য কার্যে সাধারণতঃ লিগ হয় নি। 

[ তাদের রক্ষিতাকে দিয়ে আনবে। বলে বিংব। মুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে 
এবং নেশার দ্রব্য প্রদান করবে৷ বলে ও অপরাপর চতুরভাপুর্ণ বাক্য-বিস্তাসের 
দ্বারা অতি কষ্টে আগি এইরূপ আকাআকফি করতে তাদেরকে রাজি বরাতে 
পেরেছিলাম । ] 

এরপর আমি ১০টি করে সাধারণ মানুষ এবং প্রাথমিক অপরাধীদের বেছে 

নিয়ে স্টপ. ওয়াচের সাহায্যে তাদের শ্রুতিশক্তি সম্বন্ধে পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত- 

রূপ আভারেজ ফল পাই । 

নিরপরাধ মানুষ £ প্রায় ছুই ফিট দূরত্ব 
প্রাথমিক অপরাধী ঃ প্রায় আধ ফুট দূরে 

এরপর আমি ১৭টি করে গ্রকূত অপরাধাদের অন্তর্গত তালাভোড়, পিকৃ- 

পকেট, প্রবঞ্চক এবং সাধারণ চোরদের বেছে ণিয়ে স্টপ ওয়াচের সাহায্যে 

তাদের শ্রুতি সম্পক্কান্স অতীন্ভ্রাতার (17975: 569519015 ) কম-বেশি 
সম্বন্ধে নিয়ো ক্তরূপ আভারেজ ফলাফল প্রাপ্ত হই। 

তালাতোড় ... প্রায় পাচ ফিট দূরত্ব 
পিকপকেট, :* প্রান তিন » » 

সাধারণ চোর'"' প্রায় চার » ৯ 

গ্রবঞ্চক'** **" প্রায় ছুই ১১ ৯ 
এইরূপ আরও বহু প্রকার পরীক্ষ। আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরাধীদের 

উপর তে করেছিই, এ'ছাঁড়। একই অপরাধীদের উপর তার বিভিন্ন বয়দকালে 

এই সকল পরীক্ষা! আমি সমাধ। করেছি। এই ক্ষেত্রে উহাদের কয়েকটি নমুনা 
মাত্র এইখানে উংব্ত কর। হলে! । 

অপরাধী ১৯৩২ ১৯৩৬ ১৯৪৪ ; 

ক ত্বাঃ ভাঃ স্বাঃ ভাঃ অঃ ত্বাঃ 

খ রর অঃ স্থাঃ টা 
গ ৪৪ স্বাঃ ভাঃ 0: 

অপরাধী ১৯৩২ ১৯৩৭ ১৯৪৪ 

স্ব স্বাঃ ভাঃ স্বাঃ ভাঃ অঃ স্বাঃ 

ঠ গু ৪9 ্ অঃ নাঃ ট্ঠ $$ 
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এইরূপ পরীক্ষা ছার আমি দেখেছি যে প্রাথমিক অবস্থার এই সকল 
অপরাধীদের দৈহিক ও নৈতিক অসাড়তা৷ প্রায়ই ব্বাভাবিক [ স্বাঃ ভাঃ] মানুষের 
মত দেখা যায়, কিন্ত উহাদের শেষ অবস্থায় উহাদের মধ্যে এই লম্পর্কে 
[ পরিবতিত ইন্জরিয়বোধ এবং মানমিক অবস্থা সহ ] তাদের বাকিত্বের আমূল 
পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং ইহার ফলে তারা অ্থাভাবিক [ অংম্বাঃ] মানুষে 
পরিণত হয়ে যায়। 

আমি এইরূপ বিবিধ পরীক্ষা! এদেশের বেস্তা। নারীদের উপরও করেছি। 

এই পরীক্ষার জন্ত আমি মাত্র পাঁচটি করে ম্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যান বেস্তা 
বেছে নিতে পেরেছিলাম । এইজন্ত প্রথমে আমাকে এদের জীবনধারা! পর্যালোচন। 

করে এর। অভ্যান, ম্বভাব বা মধ্যম-বেস্তা। তা অবগত হতে হু এবং তারপর 

তাদের উপর অন্থ্রূপ পরীক্ষার জন্ত তাদের ভয় ও লোভ দেখিয়ে এতে রাজি 

ফরতে"য়েছ। এইবূপ কার্ধ এক ছুরূহ ব্যাপার হওয়ায় অধিক বেস্ত1। নারীর 
উপর এইরূপ পরীক্ষা আমি করতে পারি নি। তাদের উপর এইরূপ পরীক্ষার 
আযাভারেজ পরিমংখ্য। নিম্নে প্রদত্ত হলে । 

বোধ- ত্বভাব- মধ্যম- অভ্যাম 

ষ্গট, বেস বেশ্। বেস্ত। 

উঃ ৭'৩ ৮*২ ১০১ 

কষ্ট ৮২ ৯৪ ৯*৭ 

শৈতা ১২'১ ১২৪ ১৩২ 

ল্গর্শ ১১৪ ১২ ১৩১ 

উপরের তালিক। থেকে বুঝা! যাবে যে অপন্পৃহা। ব। যৌন-ম্পৃহা প্রতৃতি-_ 

যে কোনও উগ্র স্পৃহ। জনিত পুনঃ পুনঃ আলোড়ন দেহাভ্যন্তরে [ অন্ত ] হরমন 

জাতীয় রমের হৃ্টি ক'রে এবং উহা! ধমন।॥ মাধ্যমে মন্তিষ্কের হুক্মসায়ুকে 

গ্রভাবাদ্িত ক'রে তত্তৎ সম্পকীর স্থান মহ উহাদের আশেপাশের অন্তান্ত বোধ 

লম্প্কায় স্বানকেও ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে উহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিবিধরূপ 

পরিবর্তন আনয়ন ক'রে ধাকে। তবে এই সত্বন্ধে অপর একটি বিষয়ও বলে 
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রাখার প্রয়োজন আছে। আমার মতে অপরাধীদের ত্বকের উপর অবস্থিত 
বিবিধ বোধের আছ্ক্রমিক থে সকল স্থান উহাদের মন্তিফে আছে তাদের 

আংশিক ক্ষয়ক্ষতির কারণেও তাদের ত্বকে অবস্থিত এ সকল বোধ-বেজ্ের 
নবকয়টিই কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্ত মস্তিফের শুঙ্্সান পুনর্গঠিত 
হওয়ার পর পুনরায় ওর! নিরপরাধ হলে ওদের ত্বকন্ছিত প্রায় প্রতিটি বোধ- 

কেন্ত্র পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে থাঁকে। এই থেকে আমি আরও মনে করি যে, 
যে সকল বোধ-কেন্দ্র বা কণ! নিরপরাধদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় থাকে 

অপরাধীদের ক্ষেত্রে উহাদের কয়েকটি বিপরীতভাবে নতেজ ব। নিস্তেজ হয়ে 

উঠে। এছাড়া উগ্র ম্পৃহ। সহযোগে অভ্যাস ঘারাও উহাদের সক্রিয় বা 
নিক্রি়্তা যথাক্রমে বাড়িয়ে ব1 কমিয়ে নেওয়া যায়। 

[ অভ্যাস-বেষ্তাদের এবং ত্বভাব-বেশ্তাদের ক্ষেত্রেও পরবত্তখকালে তাদের 
কাউকে আি পুনরায় স্বাভাবিক মানবীতে পরিণত ছতে দেখেছি। প্রাথমিক 

অবস্থার বু অভ্যান-অপরাধী বেশ্তাকে আমি সাধারণ মানুষের মত 

দেখেছি । ] 
তথা-তালিক! সংগ্রহ করে আরও দেখেছি যে প্ররূত অপরাধী মাত্রই 

ঘ্বরিদ্ব। এর কারণ এর] কখনও অর্থ সঞ্চয় করার কথা ভাধে নিঃ বরং 

নিমেষেই সমুদয় 'অপহৃতপঅর্থ” মদে, হুল্লোড়ে ও নারীতে ব্যয় করে ফেলতে এরা 
বন্ধপরিকর। [ আদিম মানুষ এইরূপ ছিল। ] এছাড়া! অপহৃত ভ্রব্য নাম- 

মাত্র মূল্যে এর! বিক্রয় করে এবং এ'জন্ত এরা কখনও দরধত্তর করতেও অভ্যন্ত 

নয়। এই থেকে বুঝ] যাবে ষে এর! দারিক্র্যের কারণে অপরাধ করে না। বরং 

এর! দ্বারিগ্র্যকে ডেকে আনারই পক্ষপাতী । 

কিন্ত অপর দিকে প্রাথমিক অপরাধীদের সম্বন্ধে এ'কথ| (পুরোপুরি ] 
বলা যায় না। প্রথম অবস্থার প্রাথমিক অপরাধীর! টাক! চেনে ও বুঝে এবং 
তা কখনও কখনও তার। সঞ্চয় করবারও চেষ্টা করে। প্রাথমিক গববং প্রকৃত 

অপরাধীদের মধ্যে এটিও একটি প্রভেো। 
তথ্য-তালিক। সংগ্রহ করে আমি আরও জেনেছি ষে প্রকৃত অপরাধীর! 

সাধারণতঃ অযৌনজ অপরাধী হয়ে থাকে। পঙ্কিল বন্তিবাপী নিয় শ্রেণীর 
বেশ্তাদের সঙ্গে তাদের য। কিছু সম্পর্ক। এদের ভদ্রনারী এবং অনিচ্ছুক 

নারীদের প্রতি [ বদাপি ] কামন! আসে না। এদেশে একপ্রকার ভাকাতি 

কার্ধের সময় এ দলের ছুই-একজনের ধার! বলাৎকার অপরাধ সাধিত হয়েছে। 
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(6) কিন্তু এ সকল ভাকাতর প্রায়ই প্রাথমিক অপরাধী এবং তার] সভ্য- 
লমাজেয় মধ্যেই বসবান করে। বারগ্নার ওভূতি অপরাধীরা প্রায়ই প্রকৃত 
অপরাধী হয়ে থাকে । এইজস্ত অপকর্মের সময় তারা নারীর প্রতি কখনও 
অত্যাচার করে না। এছাড়া এর। এদের অস্তনিহিত অলসতার জন্য অপকর্মের 
স্থলে অধিক সময় নিয়োগ করতেও অক্ষম। 

আগ্নেরিকায় একগ্ঁকার রেপাইন বারমারদের কথা শুনা গেছে। কিন্ত 
এন্দের একমাত্র উদ্দেস্ট থাকে বলাৎকার করা | আমার মতে এরা একপ্রকার 
শোপিতাত্বক যৌনজ অপরাধী মাত্র। এইজন্ত এরা গ্রতিটি ক্ষেত্রে ভীষণ 
নিষ্ঠুরতার সহিত এই সকল অপকর্ষ সমাধা করেছে। প্রথমে গ্রহারে প্রহায়ে 
জর্জরিত করে এর! একাকিনী নারীদের অচৈতন্ত-প্রায় করে। তারপর তাদের 
উপর বলাৎকার অপরাধ এর। সমাধা করে থাকে । এইসব যৌনজ অপরাধীর! 
কতকটা! অভ্যাস-অপরাধীর মতইথাকে। কিন্তু এদের মধ্যে কমব্যক্তিই প্রাথমিক 
অপরাধীদের ন্তায় সভ্যসমাজের মধ্যে বসবাদ কয়ে। অবশ্ত এদের কেউ কেউ 
অপরাধ-রোগী হওয়াও অনস্তব নয়। 

| এই রেপাইন বারগলারী এখনও এধেশে দেখা যায় না। এর! ভ্রব্য 
অপহরণের উদ্দেস্টে ছুয়ার ভেঙে ব1 সি কেটে বাড়ি ঢোকে না। গৃহে 
প্রবেশের জন্ত যা কিছু ভাও! ভাঙি ত1 তারা নারীদের বলাৎকার করার জন্তে 
করে। ইহা এক প্রকার যৌনজ শোনিতাত্মক অপরাধ। প্রথমে ভীষণ প্রহার 
করে নারীকে ত্বরিতে রক্তারক্তি ও অচৈতন্ত করে তার উপর বলাংকার করে। 

কোনও দেশে বেস্তাবৃতি অবৈধ করে পক্কিল শ্বভাব ও অভ্যাস বেস্তাদের উৎখাত 
করলে এ দেশে কালক্রমে এই রেপাইন বলাৎকারক সিচ্মারী বারগ- 
লারদের স্যরি হয়। 

মানুষের মস্তিষ্কের ছুটি মগজের [ পৃঃ ৪৫২ ] একটি অন্তের মত স্থগঠিত ন৷ 
হ'লে তাদের মধ্যে পরিণত ও অপরিণত £ এই উভয় মন একত্রে দেখা যায়। 
মনোরোগীদের মনোরোগ সম্পকাঁত ই্িমিউলাল তথ কারণ হতে দূরে রাখলে 
উহ তার তুলে গিয়ে নিরাময় হয়। [ ওই স্থযোগে সুম্ননাু পৃনর্গঠিত হয়। ] 
মানুষের স্বয়দোষ থেকে উগ্র দোষের উদ্ভব হয়। খা: বেশী বেতন ছাত্রদের 

() বহু প্রাথমিক বলাৎকারক অভিযুক্ত হলে মিথ্যা করে বলে--ওই মেয়ের কাছে আমার 

বহু কালের যাতায়াত । আজ জানাজানি হয়েছে ঃ তাই ও চীঘকার করলো “কিংবা' এ মাসে 
এদের পয়সা ছিতে পারি নি, তাই”-_ 

৩৪ 
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নিকট থেকে নিলে অবিভাবক'র উহ! যোগাতে ছুর্নীতির আশ্রয় নেয়। মস্ত ও 
নারী ভোগীরাও ওই বাবদে অর্থ পেতে অপরাধ করে। পুরুষের 'বারটান' অবথ। 
বনাম আমে ও লোকের শ্রদ্ধা! হারায়। [পৃঃ 8৫৪] মিতব্যক়ীর] অর্থ জমিয়ে 
বৃতবান হয়। কিন্তু উচ্দৃত্ধলর] ত। ন! করে দরিস্্র থাকে । পরে ওরাই লাম্য- 
বাদের বুলি আগড়ায় এবং মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমীদের হিংসা করে। উৎপাদন ন! 
বাড়িয়ে ভ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ নৃতন শ্রেণীর অপরাধী স্থাি করে । উপরস্ধ উহা! দমনকালে 
কিছু রক্ষীও উৎকোচগ্রাহী হয়। একটা বিষয়ে অপরাধী হলে তার! অন্ঠান্ত 
অপরাধও করে। 

কোনও এক বালক এক আফিমের দোকানে আফিম কিনতে আসে। 

দোকানির সন্দেহ হওয়াতে তাকে আফিমের ব্দলে আমসত্বের দুটো গুলি 
বিক্রয় করে। ওই বালক ছুয়ারে খিল দিয়ে ছুটি গুলি জলের সঙ্গে গলাধঃকরণ 
করে। কিন্তু-_কিছু পরেই সে চিৎকার করে তার প্রাণ রক্ষার্থে লোক ডাকে । 

| পৃঃজঃ]মান্টি ষ্টোরিভ বিল্ডিঙের জানালায় বা জলাশয়ের ধারে উকি 
দিলে লোকের লাফাতে ইচ্ছা করে। কিন্ত হঠাৎ প্রতিরোধ শক্তির হানি 
ঘটলে তাদের লাফিয়ে পডা সম্ভব । 

“গোময়াৎ বৃশ্চিক! জায়তে' অর্থে গোময় হতে বৃশ্চিকার জন্ম নয়। বৃশ্চিক 
গোময়ে বীজ রাখলে উহা! জন্মে। কিন্তু অন্তত্র উহা! জন্মে না। এখানে 
গোময় পরিবেশের সহিত তুলনীয়। ওইরূপে অপম্পৃহা বা সৎগ্রেরণী রূপ- 
বীজের ক্ফুরপ্পের জন্তও অন্থ্রূপ “অসৎ ব। সৎ পরিবেশের প্রয়োজন। 

বিঃ ত্রঃ-_হিংত জন্তরা তাদের শিকার ধরবার পূর্বে বিকট হষ্কার দেয়। 
তাতে শিকারীর! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চলৎশক্তিহ্ীন হয়। ওই লব জন্তদের 
অনুকরণে ডাকাত দলও কোনও বাটিতে চড়াও হবার কালে ওদের জির্গা হাক 
হেঁকে গৃহস্থদের ভীত করে তাদের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে। ডাকাতর! 
টেকিশাল! হতে ঢেকি [ 98660 1২910, ] এনে দরজ। ভাঙে। 

[জজসাহেবর। খাওয়ার পর আদ্বালতে এসে বেঞ্চে বিচারে বসেন। তৎকালে 

তাদের বুঝাতে পারলে সহজে “স্টে” অর্ডার ও স্বপক্ষে রুল পাওয়। বায়। কিন্ত 
--এ আগীল বা মোশন ছুপুরে বা! বিকালে উঠলে আশানুহায়ী হুকুম লাওয়! 
যায় না। ইহা পূর্বোক্তন্ধপে মস্তিফ হতে রক্ত নেমে উদর পরিচাল্সনাতে 
প্রতিরোধ শক্তির হানি সম্পকাঁতি থিওরী প্রমাণ করে। ] 

অপরাধীদের বুদ্ধিমত| সম্বন্ধে আরও দৃষ্াস্তর্ূপে উটের পেট চিরে তার 
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উদ্রে আফিও রেখে উহা দূর স্থানে পাচারের বিষয় বল! যায়। উপরস্ধ চীনা 
শ্মাগলারর! জীবস্ত-মন্ত নকল শিশু তৈরী করে ভার পেটে স্ত্রবা পুরে দেয়। 
এ পুতুলটি যাস্তিক কারণে কাদে ও তাকে কোলে করে এক নারী জাহাজ থেকে 
নামে। ম্মাগলাররা! গোপন কুঠনী, ছিবালে অনৃষ্ঠ দরজা! ও অ্রব্যাদির মধ্যে 
গোপন ফোকর তৈরীতেও সক্ষম । 

মূলসূত্র 
স্থল বৃতি এবং শুক্্ম বৃতি যথাক্রমে অপরাধ স্পৃহা ও সং প্রেরণার ধারক 

ও বাহক। অপরাধ স্পৃহা বা সৎ প্রেরণার সহিত বিপরীত-ধর্মী স্পুটনিক তথ। 
উপগ্রহের সঙ্গে এবং স্থুল বৃতি ব। হুক্ বৃত্তির সঙ্গে বিপরীত-ধর্মী রকেটের 

তুলন.কপ্ং খায। উহার শ্ব শ্ব পুউটনিককে উৎক্ষিপ্ত করে। অপস্পৃহী ও নং 

প্রেরণ! সভ্য নান্ুষ মাত্রের মধ্যে আছে। উহাদের আগমন ও প্রত্যাগমন 
উহাদের হব স্ব রকেটের শক্তির উপর নির্ভর করে। 

স্েহ দয়! স্থবিচারিত। আদি শুক্ষ বৃত্তি এবং কাম ক্রোধ মোহ লোভ আছি 
সুল বৃত্তি বিবিধ অংশে বিভক্ত । এইজগ্ত উহাদের সঙ্গে বহু-ইঞ্জিন যুক্ত 
যন্রণকটের তুলনা! কর! চলে। উহাদের যে কোনও একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে 
উহার! সামগ্রিক ভাবে পরিচালিত হয়। এজন্ত মনের একটি কু-দিক জাগ্রত হলে 
উহার অন্ত কুদিকটাও মোঁউক] পেলে জাগ্রত হয়। ] 

মনোদও্ 

[ মানসিক ] 
সংপ্রেরণা-- উপ্চে। অপম্পৃহ। 
৬) বৃত্তি-_ চু, খুল বৃত্তি 

তৎপরতা--. ্ অললতা। 

আযকটিভ-_ & স্ট্যাটিক 

[ এক্রিক ] 

হিটম্পট-_ উল্টে! কোল্ড, স্পট 
পেইন স্পট... এ টাচস্পট, 
লাল রঙ লবুজ রঙ 

হলদে রঙ-- নীল রও 

আগ্তছত্য! বাশার "পদের বৌবীডিজতে 
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বিঃ ভ্রঃ--এইগুলি একই মনোদণ্ডে উপ্টো-উঁ ট স্থানে অবস্থিত। উহারা 
বিপরীতধর্মী হওয়াতে একটির তিরোধানে অন্তটির আবির্ভাব ঘটে। যে 
পরিমাণে একটি বাড়বে মেই পরিমাণে অন্তটি কমবে। এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী 
ব স্থায়ী হলে ব্যকিত্বের পরিবর্তন ঘটে । স্বরস্থায়ী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনও এ 
ভাবে হয়ে থাকে। 

মৎস্ষ্ট পরিভাষ। 

১। ক্রিমিনোলজি তথা! অপরাধ-বিজ্ঞান ২। ক্রিমিস্তালিটি [ ইভিল্ 
প্রপেনসিটি ] তখ। অপরাধ-স্পৃহা ৩। ক্রিমিন্তাল থা! অপরাধী ৪। গুড্- 
প্রপেনসিটি তথা সৎ-প্রেরণা ৫ | ইনিসটিক্কটিভ, হাবিচুয়েল, ইনটারমিডিয়েট, 
চাব্সভ্ বা! অকেশন্তাল ক্রিমিস্তাল অর্থে স্বভাব, অভ্যাস, মধ্যম ও দৈব অপরাধী 

৬। মর্যাল ইনসেনসিবিলিটি অর্থে নৈতিক অসাড়তা ৭। ফিসিক্যাল 

ইনসেনমিবিলিটি অর্থে দৈহিক অসাড়তা ৮। নরম্যাল সেলফ, অর্থে ্বাভাবিক 

সত্তা ৯। রেট্রোগেটিভ অর্থে অবরোহী | [ আরোহীর উদ্টো] ১*। ডিজেনারেশন 

অর্থে ক্ষয়ক্ষতি [ ক্ষতিগ্রস্ত ] ১১। রিজেনারেশন অর্থে পুনগ্রঠন ১২। টাচ, 
পেন হিট ও কোল্ড স্পট অর্থে স্পর্শ, কষ্ট, উ্ণ, শৈত্য কেন্দ্র বোধ] ১৩। ছাই- 
পার সেনদিবিলিটি অর্থে অতীন্জ্িয়িতা ১৪। কমপ্লেক্স অর্থে মনোজট ১৫। 

মাজেদশন অর্থে বাক-প্রয়োগ ১৬। সাজেস্সিভ, অর্থে বাকপ্রয়োগণীল ১৭। 
বাশ অর্থে ব্রীড়ানত্র ১৮। অটো-সাজেস্শন অর্থে ত্ব-বাকৃ-গ্রয়োগ ১৯ । আউট- 

সাইড সাজেস্ন তখ। পর-বাকৃ-প্রয়োগ ২*। ফাইনার নার্ভ অর্থে দুক্ম সান 
২১। ফাংশন্তাল নার্ড অর্থে সাধারণ স্ায়ু ২২। ফাইনার সেন্টিষেণ্ট অর্থে 

কুন্ধবৃত্তি ২৩। বেসার সেন্টিমেপ্ট অর্থে স্ুলবৃত্তি ২৪। ইনহেরেশ্ট লেজিনেস 

অর্থে [স্থায়ী ] কর্মালসতা ২৫। আযাকটিভিটি অর্থে কর্ম] ত্বংপরতা ২৬। 

ইমোশন্তাল ইনস্টেবিলিটি অর্থে চিত্ত-বিক্ষোভ ২৭। মেনটাল প্রসেস অর্থে 
মনোদণ্ড [বোধদণ্ড ] ২৮। নরয্যাল ক্রিষিন্তাল তথা নীকোগ অপরাধী 

২৯। আযাব-নরম্যাল ক্রিমিনাল অর্থে অপরাধ-রোগী ৩০। প্রাইমারী 
ক্রিষিস্তাল তথা গ্রাথমিক অপরাধী ৩১। হার্ডেও ক্রিমিস্তান--প্রকত অপরাধী 
[ লাস্ট স্টেজ ] ৩২। বডি রিখিম অর্থে কর্ম-তাল [ দেহ-তাল ] ৩৩। ক্রিমিনাল 

টটমেন্ট অর্থে অপরাধ-চিকিৎসা ৩৪। স্থপার-কোগ্ালিটি, ভ্যানিটি, সের্টিষেন- 



অপরাধ গবেষণা ৫৩৩ 

ট্যালিটি, কুয়েল্টি এবং লেজিনেস্ অর্থে গ্রেমবৃত্তি, দস্তবৃতি, ভাবপ্রবপতা, 
নিষ্ঠুরতা এবং অলসতা! ৩৫। ট্রিলনেস তথা জড়তা ৩৬। হেরিভিটি তথা 
বংশান্ক্রম ৩৭। ফিয়ার অফ. কনসিফোয়েব্স, অর্থে ভয় ভাবনা, টেনভেনলি 
[ প্রপেনসিটি ] তথ প্রবণতা [ অপরাধ ] ৩৮। রেসিসটেন্স পাওয়ার অর্থে 
প্রতিরোধ-শক্তি ৩৯। মান্ সাজেস্শন অর্থে গণ-বাক্-প্রয়োগ ৪*। রেসালটেন্ট 
পাওয়ার তথা সম্মিলিত শক্ি ৪১। এনভায়রন্মেন্ট, অর্থে পরিবেশ ৪২। 
সোমাটিক এবং গেষেটিক সেল অর্থে দেহকোষ এবং ৰীজকোষ ৪৩। সেক্স 

আযাপিটাইট তখ। যৌন-স্পৃহা! [ মেক্স,য়ালিটি ] ৪৪। সেকাল ক্রিমিন্তাল 
অর্থে যৌনজ-অপরাধী । ৪৫। হালুসিনেশন তথ! অস্তধিকন্প ৪৬। ইলিউসন 

অথে বহিধিকল্প ৪৭ প্রিমিটিভ. হাবিট তথা! আদি-স্পহা ৪৮। েনট্যাল 

ডিপ্রেশন অর্থে [ মনো! ] অবনমন ৪৯ হ্থপার-ম্যান [5৪1] অর্থে মহা- 

পুরুষ ৫*। সাম অর্থে পন্কিল বস্তি ৫১। মালটি পারসোন্তালিটি অর্থে বহুব্যক্তিত্ব, 
ও ভবল পারদোন্তালিটি অর্থে ছৈত-ব্যক্তিত্ব €২। ক্রিমিন্তাল ক্ল্যাসিফিকেশন 

অপরাধ-বিভাগ ৪৩। বিস্ট-ম্যান তথা মানব-দানব ৫৪ | ক্রিমিন্তাল ক্যারেকটার 

তথ। অপরাধ-চরিত্র ৫৫। রিপিভিঙ সেনটার অর্থে গ্রহণ-কেন্দ্র ৫৬ আযাকয়ার্ড 

[ &০৭1০৫ ] ক্যারেকটার অর্থে সংগৃহীত বৈশিষ্ট্য ৫৭| আসেক্ম্বয়েন 

ক্রিষিল্ত্যাল অর্থে অ-যৌনজ অপরাধী ৫৮| অফেন্স এগেনেস্ট, প্রপারটি 
[ গ্রপারটি ক্রিমিন্তাল ] অর্থে সাম্পত্তিক অপবাধী [সম্পত্তির বিরুদ্ধে ] ৫৯। 

অফেপ্স এগ্সেনস্ট পারসন [ পারসন ক্রিমিন্তাল ] অর্থে শোণিত্তাত্মক অপরাধী 

[ব্যক্তির বিরুদ্ধে |৬* | আযাডালটারি অর্থে ব্যাভিচার ৬২ | রেপ অর্থে বলাৎ- 

কার ৬২। সবল অপরাধী [ বস্তর উপর আঘাত হানক সি'দেল চোর ] অর্থে 
নবল চোর ৬৩। নন-ভায়লে্ট [ উইদাউট ভায়োলেন্স ] অর্থে নির্বল 
অপরাধী [ সাধারণ চোর- যারা ব্যক্তি বা বস্তর উপর আঘাত ছানে না] 

৬৪। হাউন-ব্রেকিঙ, কমপ্লেক্স ইনসউ,মেন্ট অর্থে জটিল ভাঙন যন্ত্র ৬৫। সিম্পল 
হাউন-ব্রেকিও ইনস্ট্র,মে্ট অর্থে সাধারণ তথা। মরল ভাঙন ধস [সিধ-কাটি 
আদি ] ৬৬। রি-ম্যাকশন টাইম অর্থে গ্রতিত্রি'গ্ল-কাল ৬৭। লুসিভ ইনটারভ্যাল 

[ অপরাধের ] অর্থে অপরাধ-বিরাম ৬৮| ভাইস অর্থে পাপ ৬৯। সিন্ 

[42 ] অর্থে অন্তায়। ব্রেন ওয়াস অর্থে মগজ ধোলাই। ৭*1। ফোরেলিক 
নায়েন্স অর্থে প্রয়োগীয় বিদ্তা ৭১। এপ্রায়েড ক্রিমিনলজীঅর্থে ব্যবহারিক 
অপরাধ তত্ব । ৭২। জ্িমিন্তাঙ্গ সাইকোলোজী অর্থে মনস্তাত্বিক অপরাধ-্তব 
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৭৩। প্যাখোলজিক্যাল লাইস অর্থে মিথ্যাবাধীতা। রোগ। ৭৪। ইনটরসম্পেকশন 
অর্থে অভিব্যক্তি ৭৫ | রির্সাচ অর্থে গবেষণ! | 

ভ্যাকিওল [ ৮৪০৪০1৪ ]£ অন্থ-গহবব ৭৬| ক্রমোজম অর্থে গুধ-নও, ৭৭ | 
জিন অর্থে গুধ-বিদদু; ৭৮ | জাইগোট অর্থে যৌন পিও; ৭৯। ক্লিভেজ অর্থে ক্রম 
বিভক্তি, ৮* | নিউট্রেলাইজ অর্থে সমীকরণ, ৮১। অন্ দি স্পট অর্থে সরজেমিন, 
৮২। ডেলিনকোয়েন্দী অর্থে কদাচার, ৮৩। জুভেনাইল ক্রিমিন্যাল অর্থে কিশোর 
অপরাধী ৮৪। ম্পিট আপমাইগু অর্থে বিছিন্নমনা, ৮৫। ওয়ার্ক স্পেল ও রেষ্ট 
পজ অর্থে কর্মকাল ও শ্রমবিরতি, ৮৬। এক্সিডেন্ট প্রোননেন অর্থে ছুর্ঘটন। 

প্রবণতা ৮৭। নার্তপ্নেট অর্থে জায়ুমুখিতা৷ ৮৮ | অনটোজনি ও ফাইলোজনী অর্থে 
ব্যাষ্টি-ধারা [জীবন] ও গোঠী-ধাব। [জীবন] কনভারজেন্স ও ভাইভারজেন্স অর্থে 
অন্তরম্খিত। ও বহির্খিতা। (9 

(8 মানুষ বথাক্রমে (১) খাস্স সংগ্রহী (২) গশুপালক (৩) কৃষিজীবি ও (6) শিল্প কষা 

হয়। কারও মধ্যে আর্ি খাছ সংগ্রহী শিকারী আদি মানুষের ত্বভাব দেখা গেলে চিকিৎসার্থে 

প্রথমে তাদেরকে পণ্ড পক্ষী পুধতে ও পরে 'কৃষি কার্ধে নিধুজ করে নিরাময় করে পরে শিল্পকে 

নিধুক্ত করতে হবে। (স্লিপিটেশন ] 



গ্রন্থকার পরিগ্তি 
[ নীহারকুমার বর্ধন [. 75. 14. 5০ ৪. 

বাঙলার অপরাধ-বিজ্ঞানী রূপে পরিচিত ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল 1. 2. ও 
[ 88৫] 70. ৩০, 1) 01১11) ]. ০.আমার বাল্যবন্ধু ও একদা মহকর্মী। তাই 

প্রকাশকের অন্থরোধে আমাকেই তার সংক্ষিপ্ত 'বায়ো-ভাটা' লিখতে হচ্ছে। 
অব এর পূর্বে মানিক বন্থমতী ও অন্তান্ত পত্রিকায় গর জীবনী বের 
ছুয়েছিল। গ্রধি বন্ধিমের মাতামহ বংশীয় (9 পুরানে। জমিদায় বংশোস্তব এই 
্ীর্ঘদেহী সাহসী লোকটি একাধারে দক্ষ প্রশাসক, হ্বক্তা, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, 
শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী | 

ছাত্রাবস্থায় কল্লোলে গুর গ্রথম গল্প 'নীচের সমাজ' বার হয় । পরে ভারতবর্ষ, 
বন্গমতী, প্রবাসী, প্রকৃতি, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, বিচিত্রা, 
'অভুম্ধযঃ রোটন।, ছন্দা, যুগান্তর, আনন্দবাজার, অর্চনা, পাঠশালা, মৌচাক, 
রামধন, বাভায়ন, দ্বীপালী, বেতার জগৎ, সোনার বাঙলা, রঙমশাল প্রভৃতি 
প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই ওয় বহু রচন৷ মুদ্রিত হতো! । 

'দ্যামার জাতসারে উনি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, 

হেমেজ্জ রায়, যামিনী রায়, নরেনদেব, রাধারাণী দেবী, যতীন বাগচী, নজরুল, 
কালিদাস রায়, সজনীকাস্ত, তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, সত্যেন বোস, স্যার পি সি 
রায়, গুরুসদয় দত্ত গ্রভৃতি বহু সাহিত্যরথীয় ন্েহভাঁজন ছিলেন। কর্মজীবনে 

সাহিত্যিকদের নানাভাবে উনি সেবা ও সাহাধ্য করতেন। 
গুর বহু বক্তৃতা রেডিওতে ও বহু লেমিনারে ও অন্যত্র আমর! শুনেছি। 

বিখ্যাত ভারত কোষ গ্রন্থে গর অপরাধ বিজ্ঞানের ছয়টি এক্সপার্ট প্রবন্ধ মৃত্রিত 
হয়েছে। বহু স্থবোধ্য বাঙল। বৈজ্ঞানিক পরিভাঘার উনি শরষ্টা। ওঁর হিন্দি, 
উড়িয়া, :ইংরাজী ও বাঙলায় বহু পুস্তক আছে। উপরস্ধ কয়েকটি “বিজ্ঞান 

বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকেরও উনি প্রণেতা । 
উনি আট খণ্ড অপরাধ-বিজ্ান, ছুই খণ্ড হিমু প্রাণী বিজান, [ ডঃ কালিদাস 

নাগের ভূমিকা সহ ] ছুই খণ্ড “পুলিশ কাহিনী [ গুলিশের ইতিহাস ] ছুই খণ্ড 
আঁক বিজ্ঞান, [ ডঃ নব গোপাল দাশের ভূমিক| সহ ] তিন খণ্ড অপরাধ-তন্ব, 

(0 খবি বঙ্কিম তই ঘোষাল বংশের দৌহিত্র বংশোস্তব। উনি অন্ত সম্পর্কে ডঃ ঘোষালের 

পিতাষহের মাসতুতো ভ্রাতা । 
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কিশোর অপরাধী [ জুভেনাইল ], চার খণ্ড বিখ্যাত বিচার ও তাস্ত কাহিনী 
এবং রক্ত নদীর ধারা, [ তারাশঙ্কর ব্যানাজির ভূষিক। সহ ] অন্ধকারের দেশ, 
খুনরাঙ। রাজি, আমি যাদের দেখেছি, আমার দেখা মেয়েরা, পকেটমার, একটি 
অদ্ভূত মাষল।, অধস্তন পৃথিবী, মেখুয়। হত্যা, অধ্যাপকের বিপত্তি, একটি নানী 
হত্যা, একটি নির্যম হত্যা, নগরীর অভিশাপ, মুওহীন দে, জাগ্রত ভারত, ছুই 
পক্ষ প্রস্ততি প্রায় ৫* খানি জনপ্রিয় পুস্তকের লেখক। 

উপরোক্ত পুস্তকের কয়েকটি বেডিও*তে, যাত্রা, থিয়েটারে গৃহীত ও 
অভিনীত হয়েছে । গুর একটি গ্রন্থ সিনেমার জন্ক গৃহীত হয়েছে। ক্রাইম 
উপন্তাম ও গোয়েন্দ। উপন্তাসে প্রভেদ আছে। উনি ভারতীয় ভাষায় ভাইরি 
সাহিত্য [ ভাইরীর কর্মে উপন্তাস ] এবং প্রকৃত ক্রাইম উপন্যাস [ অপরাধীদের 
সমাজজীবন ] প্রভৃতির প্রবর্তক । 

কলিকাত। মুনভাপিটিতে [ নিয়মিত ], বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন [ ট্টাডি- 
লার্কেল ], টাটা ষ্টাফ ইনিষিটিউট [ জামসেদপুর ], টিচার্স ট্রেণীং, ক্যালকাট। 
ডেফ এগু ভান্ব স্কুল [ নিয়মিত ], কেন্জ্রীয় [ 1..9. ] পুলিশ ট্রেণীং কলেজ, 
মাউন্ট আবু, ষ্টেট পুলিশ ট্রেণীং দুল ও কলেজ বারাকপুর | নিয়মিত ]. বেন্তরীয় 

গোয়েন্দ! পুলিশ শিক্ষণ কেন্ত্র [ নিয়মিত ], ইগ্ডিয়ান ল' ইনিষিটিউট [ ধারা- 
বাহিক ] ও বিভিন্ন রোটারী ক্লাব, রামকৃ্চ মিশন ইনষ্টিটিউট “ও অন্যান্য বু 

প্রতিষ্ঠানের উনি এখনও গুঁর নিজ বিষয়ে ভিজিটিং লেকচারার । (0 

ভারতের [ক্রিমিন্তাল সাইকোলজী]একমাত্র ডক্টর হওয়ায় যুনভারমিটির বহু 

ছাত্র প্রতি বৎসর গুর অধীনে অপরাধ-তত্বে সার্থক গবেষণাতে নফল। 

পাবলিক সাঁভিম কমিশনেরও উনি অপরাধ বিজ্ঞানে পেপার সেটার ও 

এক্সামিনার ছিলেন । গভরমেন্ট গুঁকে কলিকাতায় জাঙিশ অফ. পিস্ নিষুক্ত 

করেছেন। অপরাধতন্বে পৃথিবাতে কয়েকটি নৃতন খিগুরী হ্তি করায় 
পুলিশ মিনিষ্টার কালিপদ মৃখাজির সভাপতিত্বে এবং ইন্াপেক্টার ভ্বেনারেল ও 

পুলিশ কমিশনার ও বছ গুণীজনের উপস্থিতিতে একটি মহতি জনসভায় গুকে 
নন্বর্ধন। জানানে হয়েছিল। 

পুলিশ শিক্ষাকেন্ত্রগুলিতে তিনটি সুসংহত ক্রাইম মিউজিয়াম [ ভারতে 
এগুলি প্রথম ] উনি গুর সংগৃহীত শত শত ভাঙনযন্ত, প্রদর্শনী-দ্রব্য এবং নিজ 
সৃষ্ট চার্ট চিত্র ও মডেল দার] উনি স্থাপন করেন। এগুলির কিছু কিছু গভরমেপ্ট 

(8 ইণ্ডে! জার্মান সোসাইটি ম্যাক্সমূলার ভবন ও এয়াব ইও্ডিয়া ক্লাব প্রস্ভৃতিতে ওর সাম্প্রতিক 
বক়্ৃত] উল্লেখা। লুদূর গোল্যাণ্ড থেকেও উনি বক্তৃতা দিতে নিমস্ত্রিত হয়েছিলেন। 
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ও পুলিশ বর্তৃপক্ষ কর্তৃক বু পাবলিক এক্সিবিননে প্রমণিত হলে ওগুলি হুরোগীয় 
ও ভারতীয় পঞ্ডিভ ও জনগণ দ্বার! উচ্চ প্রশংশিত হয়। সহজে ভেজাল ক্রব্য 
গুঁধধ ও খান নিরূপণে এবং অপরাধ মনম্তৰ পরীক্ষার্থে উনি কয়েকটি উল্লেখ 
এপারাটাস উদ্ভাবন ও নির্মাণ করেছেন। 

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা পুলিশের জনপ্রিয় ডেপুটি গুলিশ কমিশনার 

ছিলেন। পরে--গুকে £:98 (হোম) খ্যর্টিকরাপমনের স্পেশাল অফিনর কর! হয়। 

এটি-রাউভি তথা গণ দমন বিভাগ, এনফোর্সমে্ট ও গোয়েন্দা ও থান! 

পুলিশেও বহাল ছিলেন। [ এতে তার অপরাধ গবেষণার স্থবিধা হয়। ] 

ছুর্মাতি দমনার্ধে কলিকাতা মহ হাওড়া ২৪ পরগণ ও হুগলীতেও গুকে ক্ষবতা 
দেওয়। হয় [ এটি পুলিশে গ্রথম ঘটন! ] কর্মকত্যে দক্ষতা ও সাহলিকতার 

স্বীকৃতি স্বরূপ গুকে পুলিশ মেভেল, সেবা মেডেল প্রভৃতি বহু পদকে ও অন্য 

পুরস্কারে গঁতবদেন্ট ভূষিত করেন । পুলিশ এাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে গর নাম 
বহুবার মগ্রশংস রূপে উল্লেখিত । 

কলিকাতা পুলিশে ১৯৩৮ খুঃ পর্যন্ত ভারতীয় বরমীদের মুরোগীয় 

কর্মীদের ক্লাবে, লাইব্রেরীতে এবং বাথরুম ও প্রিতিতে ঢুকতে দেওয়া! হতে! 
না। উপরস্ত মুবোগীয় ও এযাওলোধের বহু অতিরিক্ত স্থৃবিধা দেওয়া৷ হয়েছিল। 

তরুণ পঞ্চানন ঘোষাল এই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মুখর ছন। এবিষয়ে 

আমি ও সত্যের মুখার্জি একভ্রিত হুই। এতে গভরমেন্ট ভারতীয় কর্মীদের জন্য 

তৎকালে অন্রূপ স্থবিধ! দানে বাধা হয়েছিলেন। এর ও আমার প্রতিবেদনে 

ও চেষ্টায় ইংরাজ আমলে থান] বাড়ীগুলির ও পুলিশ ফুনিফর্মের কিছু কিছু 

উন্নতি কর! হয । 

প্রখ্যাত কলিকাত। পুলিশ জর্নালের উনি ফাউগ্ডার এডিটার ছিলেন। 

গর এই জার্নালে শ্তার যছুনাধ সরকার প্রখ্যাত ম্নভারসিটি প্রফেময় 

গণ, ও সি গা্গুলী, ডঃ নরেন্জ লাহা, ডঃ বিমল লাহা! ও ভঃ সত্যেন লাহা! ও বধ 

সুরোগীয় মদীবীও প্রবন্ধ পাঠাতেন। পুলিশ খ্যাসোসিয়েসনেরও উনি 

প্রেমিডেন্ট হন। কলিকাতা পুলিশ খ্রযান্ুলেক্সেরও উনি একজন ক্ন্ততম 

[0০29 ৪4০৫:] অধিকর্ত| ছিলেন। দিলীতে কয়েকটি সর্বভারতীয় প্রশানিক 

ও মোসিয়াল কনফারেলে করে গভরমেপ্টের প্রতিতূরূপে উনি উন্লেখ্য বক্তৃতা 

দেন। গর্ভমেন্ট গুকে অধিগৃহীত প্রিলনার্স এইড সোসাইটির এক্সিকিউটিভ 

মেস্বার করেছিলেন । 



[ছে]. 

উনি যাদরান রেসিভেনসিয়াল ছাই স্থল ও মডেল গার্লস হাই দুলে 

ফাউগ্ডার প্রেসিডেন্ট এবং 9 "শু". কলেজ ও কয়টি প্রাইমারী দুল ও লাইব্রেরী 
ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উনি সংস্থাপক। গর স্ুলগুলির জন্ত উনি 
নিজ বৃহৎ পৈতৃক বাটিগুলি ও বহু জমি নিঃশর্তে দান করেছেন! মাদরাজ 
সর্বজনীন [ হরিজন আদির ] বৃহৎ মন্দির ও বিস্তীর্ঘ ফরাল [7২01২]. ] পার্ক, 
ফ্রীভার মাঠ প্রভৃতির উনি স্থাপগিতা | নৈহাটী মাধরাল চার মাইল রাজপথ 

গুরই দ্বানকত পৈতৃক জমিতে তৈরী। কলিকাতাতেও উনি কয়েকটি হাই 
স্কুলের ও একটি প্রস্ছতিসদনের সংগঠক । কলিকাতার বেশ্তা পল্লীতে ওদের পু 
কন্ঠাদের জন্ত স্কুল স্থাপন করতে দেখে একদ1 আমরা অবাক হই। বেকার ও 

অপরাধী-মন্ত যুবকদের জন্ত উনি একটি টেপ. লুম ফ্যাকটারী স্থাপন করেন। 
স্বগ্রামে গর নিজস্ব কৃষি খামারে মধ্যবিতবদেব দ্বারা গুর চাষ করানোর পরীক্ষা 
উল্লেখ্য । 

হাওড়। হুক্ছমান হসপিউলের উনি একজন অন্যতম এক্সিকিউটিভ মেস্বার। 

সেখানে নিজের অধীনে একটি সাইকে! খেরাপী ইউনিটও উনি খুন্লছিলেন। 
অন ইত্তিয়! ইনডামদ্রিয়াল লাইকোলজিষ্ট এ্যাসোসিযেশনের উনি প্রেসিডেন্ট 
এবং উহার সখপান্র ইত্পা্ধী রিভিউ পত্রিকাটির উনি সম্পাদক। 

পূর্ব কলিকাতা সর্বজনীন দৃর্গোৎসব কমিটির ও অন্তান্ত বু জনকল্যান ও 

সাহিত্য সভার উদ্গি সভাপতি । তরুণদের বহু সাংস্কৃতিক সভায় গুকে 
সভাপতি হুতে হয় । সেপ্টণল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের উনি প্রতিষ্ঠাতা 
কাউন্সিল মেম্বার ছিলেন। খ্যাগামান কো-অপারেটিভ সোসাইটিরও উনি 

প্রেমিভেণ্ট ছিলেন । প্রাপাচার্য স্থুশীল সেনের জীবিতকালে গণনাখ সেন 
প্রতিিত আমূর্বেদ হাসপাডান্গের ও তৎসহ মিটি ভেপ্টাল কলেজের উনি 
কার্বকরী অদশ্ত ছিলেন। 

ওর পুত্তকগুলি স্প্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ভঃ বিজন মুখাজি, গর্ভনর 
ডঃ হয়েজকুমার মুখাজি, গর্তনর ভঃ কৈলাস নাথ কাটজুঃ ভ$ স্থনীতিকুমার 

চ্যাটার্জি, ডঃ কালিদাস নাগ, ভাইস চাদ্দেলার ডঃ প্রমথ ব্যানাি, চিফ জাম 
শঙ্কর প্রসাদ মির, ডঃ প্রতুল গুপ্ত প্রভৃতি বহু মনীষীর দ্বারা উচ্চ প্পশংশিত। 

আমি ওঁর ছাত্রাবস্থায় ওঁকে সরোজনলিনী এযাসোসিয়েসন ও স্কুজের এবং 
গার্টি ম্যালেরিয়ান সোলাইটির এক্সিকিউটিত যেত্ার ও অন্ততম লংগঠক রূপে 
ঘেখেছি। ওই সময় উনি পড়াগুনার সহিত গ্রামে গ্রামে ওগুলির শাখা সধিতি 
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স্থাপন করতেন। ওই কালে দ্িরেক্টর অফ. পাবলিক হেলথ ভং বেপ্টলের 
সহায়তায় গ্রামে দাইই্রেনিং স্কুল ও কালার চিকিৎস! কেন্ত্র স্থাপন করেন। ওঁর 
নিজ কলেজের প্রথম ইন্ডেন্টস সুনিয়নের ওব্যায়ামাগারের উনি প্রথম সেক্রেটারী 
ছিলেন। 

সাতকোত্বর কলেজের ছাত্ররূপে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উনি সংগঠক ও প্রবর্তক 

ছিলেন । পুলিশে ঢুকার আগে উনি ডঃ ঃগিরীজ্রশেখর বস্থুর অধীনে এযাবনরম্যান 
সাইকোলজিতে কয়েক মাস রিসার্চ করে উহার পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করেন।- 

বিগত মহাদাঙ্গাকালে [ ১৯৪৬ ] উনি হিন্দু মুঙ্গীম নির্বিশেষে সকলের রক্ষা 
কর্তা ছিলেন । [ আমরাও তখন ওঁর সঙ্গে ] আমর তখন শত শত বিপদাপন্ন 

পরিবারকে উদ্ধার করে তাদের মান ও প্রাণ রক্ষা করি। যুদ্ধকালীন ছতিক্ষ 
কালে ক্ষ্ধার্তকে অন্ন দিতে চাদ! তুলে আমর! দাতব্য লঙ্গর খান! খুলে বহু জনের 
প্রাণ বাচিয়েছিলাম ।আমাদের জনপ্রিয়তার জন্ত আমাদের ঘার! কর্তৃপক্ষ সিতিক 
গা, ফায়ার ফাইটাং আর্দি সংস্থার কর্মী সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। 
স্বাধীনতার পর আমরা গুর সাহায্যে পরিভাষা তৈরী করে খানায় ভাইরী ও 
কোর্টের চালান বাঙলাতে লিখতে কর্মীদের শিখাই। কিন্ত পরে- আদালতের 
ভাষা তখনও ইংরাজী £ এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষের নিষেধে উহা! বন্ধ হয়। 

বর্তমানে ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল এতো কর্মের নধ্যেও বিখ্যাত ফ্রেজার 

কোম্পানী [ পূর্বতন ম্যাকলীন বেরী ] ও কয়েকটি চ। বাসী” ও চা কোম্পানীর 
ডিরেকটার পদে আছেন। সেই সঙ্গে ছুটির দিনে তার নিজের খামারে তার 

পূর্বতন কৃষি গ্রজাদেরসঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা! করেন ও তার নিজের কয়টি স্কুল ও 

কলেজের তত্বাবাধন কার্য করেন। উপরস্ধ--উনি বিন! পারিশ্রষিকে মাননিক 

চিকিৎস। করে প্রতিবৎমর বহু মনোয়োগীকে নিরাময় করেন । 

কর্মরত্যে থাকা কালে কোন স্থানে ব্দলী হলে জনগণ গুঁকে সভা করে 

বিদায় জানাতো।। উনি নিজের এলাকার বাড়ী বাড়ী ঘুরে জনগণের অস্থবিধা 

শুনতেন । গুগাদমনে বহুবার তিনি সাক্ঘাতিক আহত হয়ে ছাদ-পাতাঙগে 

অপারেটেড, হয়েছেন। পুলিশের বহু বিখ্যাত মামলার কিনার গর 

লার্ঘক তদন্তের জন্য সম্ভব হয়েছিন। ক্রিমিন্তাল হেরিভিটি রিসার্চের জন্ত উনি 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যান। ফিরে এসে উনি ওখানে রিফিউজী বসবানের 
উপযোগীত। সত্বন্ধে ডঃ রায়কে বলেছিলেন। দেশ বিভাগের পর আমর ছুজনে 

ফ্যাকটারীগুলিতে বহু রিফিউজীর কর্ম সংস্থান করাই। স্থানীয় তরুণদের বেবী” 
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টাক ওহীদ বিয়ে গুভিব্রন গামা দুজনে রিখেছিলাদ | [ ইচ্ছা ধার্চছে 
কারও দরের কখনও অভাব ই দা।]. 

উল্লেখ খই দে উদদি গুদিতধ খাক? ক্কায় খবিকাড/গুনিহারমিটি খেকে 
ভকাঁরেট হব 

ওর গুরুবাজকমে উলচশিকত খেতাবমারী খ উললাপী ও জনসেবী। খু 
₹ ভাই'ও এফ ভদী ভত়ীরেট, অব, অন্ত তা জহীর। জাতকোতর। ওর 
চে ইহা লব হ়। পড়াগুনায় ও লাডিতা বর্ছে উনি বহু তরুপকে সাহছাঘা 
ফরেছেন। 

তধোষালের এই অপরাধতত্ব পুস্তকটি ভারতীয় ভাষায় একমার খুদ্তক। 

উপয়ন্ত হুয়োগীর ভাষাতেও এরপ একটি গ্রন্থ বিরল। [ ইংয়ানী বহ পুস্তক এ 

বিষয়ে আহি লক্ষে! বলছি। ] 
গব্ষণাপ্েই এই সকল জান উনি নীম! বন্ধ রাখেন নি। অমনোযোগী 

বালকের ছন্ঠ ফমিফাতায্ অনতিগূরে ওঁর নিজস্ব পৃথক রিফরমেটারী ছুল ও 
পরীক্গার্ষে বি কেও ও হাকা! শিল্প আছে। ওর স্কুলগ্জজিতে জ্িনিং করে মেধাবী 
ছাত্র মা নিয়ে অন্তস্ীবহবার ফেল করা৷ ছাত্রদের জগ্রাধিকার, দিয়ে ভতি করে 
শেষ পরীক্ষায় পাশ করানে। হয়| [ গ্রতিটিই জন ছিতার্থে ] বর্তমানে আমর 
উভয়ে একজে জন্ত এক'বৃহৎ লেবামূলক কর্মে নিধুক জাছি। 

[ ইংরাজ খাদনকালে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমর! ভারতীয় কর্মীদের জন 
পৃথক গুজিশ ক্লাব লাইব্রেরী ও গেষ্ট হাউস এবং পুলিশ খ্যাসোসিয়েশন স্থাপন 
করি। কলিকাতা গুজিশে দেনীয়দের ম্পোর্টস ও অভিনয় বাবস্থারও আমর! 
'পথধকৎ। ডঃ খোঁধাল ধলিকাত। পুঁিশের যেডিকেল ইউদিটেরও সেক্রেটারী 

ছি ব। বয়েকটি নৃত্তন পুলিশ ফাড়িও ওর গ্রতিবেষে স্বাপিত 'ইয়। কিন্ত 
€ত*স্বাধাদের জঙ পধোগতি ব্যাহত হয়নি! শাছযা খনেই 
* ত্য অনার জন্য নাক্িধারিক বীখতে 
আরম বিাদ সরিষের বাধ ফি" বুধকানে মিষ্যান্প গভাবনায 
শাবীরি দাহাত্যে পুলিশ- জা গযাঠসডা কযায়াত উনি স্থাপন করেন। ৩ৎকালে 
রেডজনে জারয়াংএক জগ টা চাদ দুল দিয়েছি। অন ছিতারর্ঘ কাওসন 
কয়ে আমরা অতীতে এচুর টাধ। কুধে ইহা ধাহ কয়েছি। 


